Schriftelijke vragen aan college van B&W
Registratienr.: 50/15
Datum: 16-6- 2015
Onderwerp: meer dan 5 min vragen verantwoording 2014
Vraag 1
Algemeen:
Zou het (tbv overzichtelijkheid) mogelijk zijn om in de voettekst van gepubliceerde
documenten de naam en verschijningsdatum van het document zichtbaar te maken.
Vraag 2
Zou het voor de controlerende taak van de gemeenteraad niet handiger /
efficiënter zijn om toelichting te krijgen op afwijkingen van het geplande op basis
van procentuele afwijkingen (bv. 10 %) ipv een absolute afwijking van 10.000. ?
Toelichting:
Nu wordt er gerapporteerd over afwijkingen van > 10.000.
Een voorbeeld 10.000 minder OZB tov van een totaal van 1.200.000 is nog steeds
10.000 maar procentueel gezien niet zo’n dramatische afwijking. Terwijl 10.000
minder aan ontvangsten hondenbelasting voor een totaaal van 20.000 wel een
groot verschil is. Bedragen zijn gelijk maar het relatieve gewicht van de afwijking is
anders (resp 0,8 %, 50%)
Vragen per pagina:
Vraag 3
Pag. 4
Waarom is de tabel onoverzichtelijk (tekst ´negatief´ en dan weer een -) en waarom
klopt de optelling niet ?
Vraag 4
Pag. 15
Het nadelig saldo 113 griffie, daar worden als reden voor de overschrijding de
verkiezingen 2014 genoemd, voor welk bedrag is dat en waarom ? terwijl er bij
kosten baten verkiezingen is er een overschot is ? de verkiezingen waren toch
gepland ?
Vraag 5
Pag. 18
Waarom is er 2 jaar vertraging in het vaststellen van het dienstverleningsconcept
door het college ??
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Vraag 6
Pag. 27
Waarom zijn de baten van 8000 voor de woonruimte verdeling niet doorgegaan?
Welke prestatie staat er voor de gemeente tegenover deze opbrengsten ?
Vraag 7
Pag. 30
Jaarplan 2014/2018 Integraal Veiligheidbeleid, is het jaarplan 2015 in het eerste kw .
2015 opgeleverd ?
Vraag 8
Pag. 31
Brandweer: De afspraak is met de veiligheidsregio gemaakt dat de Oostzaanse
vrijwilligers de brandweertaken binnen het grondgebied van Oostzaan blijven
verzorgen.
Hoe verhoudt deze afspraak zich tot de dreigende sluiting van de post de Haal ?
Vraag 9
Pag 42.
Op de rekening van 2014 staan tov 2013, 2 ha aanwinst.
Heeft Oostzaan 2 ha van tuindorp terug gepit, of zijn er andere feiten ?
Vraag 10
Pag. 54
Bijzondere bijstand 346 aanvragen ? Dat is 5 maal meer dan in 2013
Hoe is daarvan de oorzaak ?
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2/2

