
 
 

Beantwoording Technische Vragen van de GBW-fractie over de Beleidsbegroting 2020 – 2023 

Raadscommissievergadering van: 08-10-2019 

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken: 

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen (u hoeft alleen de 1e twee kolommen in te vullen) 

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | in de volgorde van de inhoud van de beleidsbegroting | a.u.b. één vraag per rij 

 

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? 

   

     

Besparingsopgaven 

Bladzijde 13 
Leerplicht 

Wat gebeurd er met de Dag van de Leerplicht? 

Welke activiteiten worden ontplooit, wie is de 
doelgroep, en wat is het doel van deze dag? 

Hoeveel kosten worden geraamd voor deze dag? 

   

Besparingsopgaven 
Bladzijde 14 

Fietsverbinding Oost-
West 

Hoe wordt deze fietsverbinding vormgegeven? 
Komen er aparte rijstroken voor fietsers, waar 

wordt het fietspad gesitueerd, wanneer wordt 
het plan gepresenteerd en wanneer is de 
uitvoering gepland? 

   

Besparingsopgaven 
Bladzijde 16 
Monitoring 

Is er ook op andere terreinen onderzocht of 
monitoring (de frequentie ervan) kan worden 
verlaagd om kosten te besparen? 

   

Besparingsopgaven 

Bladzijde 16 
Publicatie 
gemeentenieuws 

Is het wettelijk toegestaan publicatie niet langer 

via (lokaal) nieuwsblad te laten verlopen? 

   

     

V O O R B E E L D 



 
 

Onderwerp Vraag Antwoord 
 

Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

Programma 1 
Samenleving 
Bladzijde 21 

Wat houdt de campagne Comfortabel wonen in? 
Hoeveel geld is hiervoor gereserveerd en zijn er 
verplichtingen aangegaan voor deze campagne? 

Programma 1 
Samenleving 
Bladzijde 21 

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor 
Buurtbemiddeling en is er een overzicht te 
geven van het aantal trajecten en redenen 

(uiteraard geanonimiseerd) ? 

   

Programma 1 

Samenleving 
Bladzijde 22 

U streeft erna om in 2020 duidelijkheid te 

hebben over de huidige capaciteit van de Camp 
in relatie tot de ruimtebehoefte. Wordt er ook al 
gewerkt aan financieringsscenario’s? 

   

Programma 1 
Samenleving 
Bladzijde 27 

De kosten HH gaan stijgen per 1-1-2020, wat 
gaan deze kosten bedragen voor cliënten?  

   

Programma 3 

Veiligheid 
Bladzijde 36 

‘De Zeven stappen aanpak’ Wat houdt deze 

aanpak in? 

   

Programma 4 

Ruimte, Wonen en 
ondernemen 
Bladzijde 42 

Realiseren van kleine (tijdelijke) woningen gaat 

in 2020 verder uitgewerkt worden. Is er in 2019 
ook al enige actie op dit punt (geweest)? 
 

   

Programma 4 
Ruimte, wonen en 
ondernemen 

Bladzijde 44 

Op welke wijze wordt de verlaging van de lonen 
zoals aangegeven in het overzicht ‘Wat gaat het 
kosten’ met €53.820 per jaar gerealiseerd 

worden? 

   

Programma 5 
Dienstverlening 
Bladzijde 49 

Common Ground, zijn hiervoor kosten begroot, 
en is een inschatting te maken hoelang deze 
ontwikkeling in beslag zal nemen? 

   

Paragraaf lokale heffingen 
Bladzijde PA 8 

De stijging van de afvalstoffenheffing en 
rioolrecht gaat waarschijnlijk zorgen voor meer 
kwijtscheldingsverzoeken. Denkt u dat ook, en is 
daarop geanticipeerd?  

   

Paragraaf 
Weerstandsvermogen 

Bladzijde PA 10 

In deze tabel wordt gesproken over 
garantstellingen particuliere hypotheken. Zijn dit 

uitsluitend de startersleningen? 

   

Paragraaf onderhoud 
kapitaalgoederen 
Bladzijde PA 23 

De gemeente is mede eigenaar, samen met 
Vallei Wonen van het complex de Schans. Is dit 
inclusief de appartementen? Zijn er 

   



 
 

Onderwerp Vraag Antwoord 
 

Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

mogelijkheden om het eigendom van de 
gemeente te verkopen, en wat zouden de 
consequenties hiervan kunnen zijn? 

Besparingsopgaven 
Algemene vraag, geen 
Bladzijde beschikbaar 

In navolging van opmerkingen GBW fractie 
tijdens de behandeling zomernota: 
Op heel veel terreinen wordt gebruik gemaakt 

van inhuur van bureaus om 
onderzoeken te doen die al dan niet op korte 
termijn opbrengsten of besparingen moeten 

opleveren 
dan wel beleidsondersteunend moeten zijn.  Zie 
daarvoor bijgaande lijst. Op korte termijn 
veroorzaken deze onderzoeken echter extra 
kosten. Vraag is of het College eens wil kijken 
naar deze 
en  nog op te starten onderzoeken en kritisch wil 

kijken of deze wel op korte termijn de gewenste 
besparingen  gaan opleveren c.q. de gewenste 
bijdragen aan beleidsdoelen gaan opleveren.  Als 
dit 
niet het geval is zou uitstel of afstel misschien 
wel de beste optie zijn. Graag een korte 

inventarisatie/aanvulling van de lijst  van het 
College. 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

Onderwerp Vraag Antwoord 
 

Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

     

     

     

     

 


