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Onderwerp Vraag Antwoord 

 

Behandelend  

ambtenaar 

Portefeuille- 

houder 

Programma 1 
Samenleving 
Bladzijde .. 

Armoedebestrijding kinderen 
Voor dit jaar al wordt €40.500,- beschikbaar 
gesteld. We zitten nu op de helft van het jaar. 
Hoeveel is besteed? Waaraan? 

   

 Welk deel van de €40.500,- wordt ingezet voor 

de pilot? 

   

 Welk deel van de € 40.500,- wordt ingezet voor 
onderzoek? 

   

     

Besparingsopgave 
Pagina 11  

Hier staat een overzicht met de diverse 
besparingen. Is het mogelijk hier een kolom aan 
toe te voegen met daarin het totale budget in de 
begroting voor dat onderdeel? 

   

     

Beleid en uitvoering lichte 
ondersteuning 
Pagina 12 

Welke kosten worden er door de adviesraad 
sociaal domein betaald vanuit de € 10.000?  

   

     

Beleid en uitvoering lichte 
ondersteuning 
Pagina 12 

Zijn er nog andere organisaties die vanuit de 
gemeente een subsidie ontvangen voor 
secretariële ondersteuning of deze in natura 
ontvangen? 

   

     

Budget passend onderwijs 
Pagina 13 

Welke gevolgen heeft deze bezuiniging op de 
langere termijn? Gaan er door deze bezuiniging 
straks meer kinderen naar het speciaal 
onderwijs? 

   

     

Budget jeugd- en 
jongerenwerk 
Pagina 13 

Hier wordt gesproken over prioritering van 
werkzaamheden. Waar valt aan te denken en 
wie bepaalt dat? 

   

V O O R B E E L D 
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Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

     

Personeelsregelingen 

Pagina 16 

Aan welke regelingen moeten we denken? 

Blijven er nog regelingen over om een goede 
werkgever te zijn? 

   

     

Publicatie 

gemeentenieuws  

pagina 16 

In hoeverre is een vergunningaanvrager 

verplicht aan te tonen dat de omgeving door de 

aanvrager op de hoogte is gebracht van een 
vergunningaanvraag? 

   

     

Kosten Inburgering 

Pagina 26 

Kunt u een uitgebreidere toelichting geven op de 

kosten voor inburgering. Waar zit m bijv.het 
verschil in 2021 en 2022, in aantal of in 
vergoeding vanuit het rijk?  

   

     

Leefomgeving algemeen In de vorige begroting werd melding gemaakt 

van een parkeeractieplan. Dat zou in 2019 
gepresenteerd worden. Wat is hier de status 
van? 

   

     

Rotonde N224/N226 
Pagina 30 

De aanpassing van de rotonde staat op het 
programma. Is al duidelijk wanneer de 
werkzaamheden zullen starten? 

   

     

Maatschappelijk effect 1 

Pagina 41 

Hier worden de RES en de Warmtevisie 

genoemd. Onze eigen expeditie duurzaamheid is 
alweer wat jaartjes oud. Wanneer is de 
actualisatie van dit plan gereed? 

   

     

Maatschappelijk effect 2 
Pagina 42 

Naar verwachting worden er in 2020 zo’n 159 
woningen gebouwd. Wat is de stand van het 
aantal gebouwde woningen in 2019? 

   

     

Omgevingswet 

Pagina 46 

Volgens het plan van aanpak worden diverse 

verordeningen aangepast aan de Omgevingswet. 
Is al bekend wanneer deze ter besluitvorming 
naar de raad komen?  
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Paragrafen pa6 
Afvalstoffenheffing 

In de zomernota zijn we akkoord gegaan met de 
tijdelijke verhoging van het vastrecht om het 
tekort in 2019 te compenseren. Het lijkt er op 

dat we dit nu nog een keer gaan besluiten. 
Graag een toelichting 

   

 


