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Hogere kosten openbare 

verlichting 

Er is 25.000 euro over het hoofd gezien, hoe kan 

dit gebeuren 

   

 Indien een factuur vergeten wordt is er dan 

geen systeem binnen de gemeente die dit laat 

zien? 

   

 Indien een rekening betaald wordt dan zal een 

leverancier toch aangeven dat er een 

achterstallige betaling is 

   

 Indien bovenstaande correct is wat gaat er dan 

fout? 
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Mindere doorberekening 
ondersteuning Coöperatie 
de Kleine Schans 

Er worden kosten overgeheveld naar de 

corporatie; die zijn echter daar niet goed terug 

te vinden. Hoeveel stijgen de kosten bij de 

corporatie (die uiteindelijk uit dezelfde hand 

wordt gevoed) ten opzichte van deze daling? 
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ZIE TABEL EN 
BIJBEHORENDE UITLEG 

Bij kopje Beleid en lichte ondersteuning wordt 

voorgesteld om secretariële ondersteuning te 

schrappen. Is deze besparing besproken met de 

bestuurders van de adviesraad? 

   

 Wat is de verwachte besparing? Met in acht 

neming dat de gelden aan de leden van de 

adviesraad zullen stijgen. 
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Personeelsregelingen 

 

Zijn voorgestelde bezuinigen met de OR 

afgestemd? 

   

P11 bezuinigingstabel Binnen product 1 stelt u bezuinigen voor, 

samenleving. Zijn deze bezuinigen conform het 
amendement van 11 juli 2019, welke zegt; 
bezuinigingen binnen het sociaal domein alleen 
met draagvlak van /met de coöperatie, partners 
in de regio, maatschappelijke organisaties en 
adviesorganen. 

   

P11 bezuinigingstabel Is de tabel SMART gemaakt, oftewel, getoetst op 
haalbaarheid. Staat u in voor de genoemde 
bedragen. 

   

P12 gezondheidsbeleid U geeft deze aan te halveren, kunt u aangeven 

welke projecten hiervan werden gedaan? 

   

 Is het mogelijk, los van de financiële 
consequentie om gezondheidsbeleid te 

centraliseren bij de nieuwe sport coördinator 

   

P13 GGD U kunt deze verminderen met 5000 euro op 
basis van dat de kosten voor huisvesting de 
afgelopen jaren lager waren. Waarom zijn deze 
kosten niet eerder aangepast met de kennis die 

u heeft. 

   

P13 beleid en uitvoering 
lichte ondersteuning 

Het afschaffen van de ondersteuning en deze 
meer bij de adviesraad neer te leggen, is dat in 
overleg met de adviesraad? 

   

 Zo, ja geen probleem, zo nee, is dit niet conform 
amendement 11-07, correct 

   

 De leden van de adviesraad kunnen derhalve 
kiezen voor het niet uitvoeren van deze taken, 

of niet meer deel te nemen aan de adviesraad. 

   

P 13 Passend onderwijs Wat is de rol van de Kleine Schans bij passend 
onderwijs 
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 Wat voor passend onderwijsprojecten zijn er tot 
op heden geweest 

   

 Wat is hier het resultaat van geweest    

 Zijn scholen zelf ook niet, financieel, 
verantwoordelijk voor passend onderwijs. 

   

P13 Leerplicht Leerplicht als verantwoordelijkheid ligt bij 

scholen, waarom subsidieert de gemeente hier 

aan mee ? 

   

 De besparing is 5000 euro, het specifieke bedrag 
wat wordt uitgegeven is niet terug te vinden in 
het document. Dus 5000 euro van welk bedrag 
bespaart u? 

   

P14 Sportbeleid Van het originele budget van 5000 euro, hoeveel 
projecten werden daarvan gedaan? 

   

 Werd deze 5000 euro volledig gebruikt?    

 Zijn er taken/projecten die mogelijk onder de 

nieuwe sport coördinator of zijn projecten 
geschaard kunnen worden? 

   

P14 IBOR budget U stelt 55 to 60.000 euro voor aan 
bezuinigingen, uw suggesties gaan niet verder 
dan 50% van dit bedrag, is dat correct. 

   

 U geeft aan dat het verder uitgewerkt dient te 
worden, maar wat doet u besluiten bovenstaand 
bedrag op te nemen. 

   

 Indien deze 55 tot 60k niet wordt gevonden, wat 

gaat u dan doen? 

   

P15 Integrale veiligheid Is er een berekening bekend waaruit blijk dat 
zonder deze subsidie het feest mogelijk is? 

   

 Is het intrekken van de subsidie reeds bekend 
bij mogelijke uitbaters van het feest. 

   

 De berekening die bekend is bij de VVD heeft als 
conclusie dat zonder de subsidie het feest niet 
mogelijk is. Los van deze berekening, bent u 
zich bewust van het feit dat het feest zal 
ophouden te bestaan. 

   

 Indien het feest er niet meer zal zijn, kunt u dan 
de veiligheid rondom oud - en nieuw dan 
garanderen? 

   



 
 

Onderwerp Vraag Antwoord 
 

Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

P16 Monitoring Is dit te overwegen om volledig in eigen beheer 
uit te voeren? 

   

 Dit zal een extra besparing opleveren van 6000 
euro 

   

 U dient dan zelf te investeren in een eigen 
onderzoek, is dat mogelijk? 

   

 Waar is deze 10.000 euro op gebaseerd?    

P21 Wat gaan we voor ze 
doen. 

Met de voorgestelde bezuinigingen raakt het ook 
dit onderwerp, correct? 

   

 Kunt u garanderen dat het programma “maak je 
niet druk” blijft bestaan? 

   

P22 We streven ernaar 
om in 2020 duidelijkheid 
te hebben over de huidige 
capaciteit van sporthal de 

Camp in relatie tot de 
ruimtebehoefte. 

Waar doelt u op als u aangeeft duidelijkheid te 
verschaffen.  

   

 Is er reeds een verzoek gedaan?    

 Zijn de financiële implicaties reeds bekend?    

P32 Beleving 

verkeersveiligheid 

U stelt 24% als toekomstige norm, waarbij 2013 

29% was en 2017 26% was. Waarom deze 
sombere prognose? 

   

 


