Schriftelijke vragen aan college van B&W
Registratienr.:

73/15

Datum: 12-10-15
Onderwerp: programmabegroting 2016-2019
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Blz. 2 In de aanbiedingsbrief geeft u aan dat u bent teruggefloten door de
provincie i.v.m. het op voorhand in boeken van niet harde taakstellingen.
Is het niet raadzaam om in lijn daarmee ook andere niet harde posten te
schrappen? Te denken valt aan €168.000 inkomsten uit verwachte, maar
nog niet afgesloten overeenkomsten inzake verkoop van gronden aan de
Ambacht.
2. Blz. 8: Een aantal optellingen kloppen niet. Er wordt slordig afgerond.
3. Blz. 12 /13 Digitaal in 2017. Denkt u dat het haalbaar is in 2017alle
informatie digitaal beschikbaar te hebben? Hoe ver is de gemeente er op
dit ogenblik mee en wat moet er nog bovenop de voor 2016 opgesomde
activiteiten gebeuren? Wat houden de bij het inrichten van het
klantvolgsysteem vastgestelde normen in?
4. Blz.13 Laatste alinea: Hoe wordt signalering van meervoudige en
complexe problematiek georganiseerd? Hoe wordt daarbij samenwerking
met ketenpartners geregeld?.
5. Ons hebben klachten bereikt over de toegankelijkheid van de
gemeentelijke website. Kent u die klachten ook? Zij de klachten gegrond
en zo ja: Wat gaat u daar aan doen?
6. Blz. 15 ICT KCC. Hoe worden de aangekondigde overschrijdingen van het
reguliere budget gedekt?
7. Bl. 15 Centric. Is al bekend of de overgang naar BRP volledig door Centric
binnen het bestaande contract gerealiseerd kan worden? Zo nee, is de
aanbesteding al gestart?
8. Blz. 16 Waarom wil Purmerend stoppen met het BAG-beheer voor
Oostzaan?
9. U wilt de volkshuisvesting van reguliere woningzoekenden aan de markt
en de eigen kracht overlaten. Zegt u daarmee dat Oostzaners die zoeken
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naar woningen waarin de Oostzaanse woningvoorraad onvoldoende in
voorziet (b.v. vrije sector huur, betaalbare koop) moeten verhuizen naar
gemeenten waar het aanbod wel is of komt?
10.

Blz.20 Welke acties gaat u ondernemen op het gebied van

woningbouw om te voorkomen dat gewone woningzoekenden worden
verdrongen door de grotere taakstelling voor de huisvesting van
statushouders?
11.

Blz. 20 Welke acties gaat u ondernemen om scheef wonen tegen te

gaan en doorstroming te bevorderen?
12.

Hoe gaat u tegemoet komen aan de toenemende vraag naar vrije

sector huurwoningen?
13.

Blz 20/blz 30 Op blz 20 stelt u dat Oostzaan minimaal 26

statushouders dient te huisvesten. Op blz. 30 heeft u het over 34
statushouders. Welk aantal is juist?
14.

Blz. 21 Oostzanerveld. Het initiatief om met relevante partijen om

tafel te komen was al in 2012 genomen. Waarom is dat niet voortgezet en
moet u weer opnieuw beginnen?
15.

Blz.27 Schakelt u bij de evaluatie van de

dienstverleningsovereenkomst met Zaanstad ook tijdig de Adviesraad
Sociaal Domein (huidige WMO-raad) in?
16.

Blz. 29 Het project Alert4you werkt alleen voor kinderen in de

opvang. Hoe gaat u de kinderen bereiken die niet in de opvang zitten?
17.

Blz. 30 Risico Vluchtelingen. Hoe leidt de genoemde

beheersmaatregel nu precies tot beheersing van het risico? Kunt u dat
SMART formuleren?
18.

Blz. 30-32. Kunt ook de beheersmaatregelen op het gebied van de

risico’s op sociale zaken SMART formuleren? Ons is niet duidelijk hoe de
als maatregelen bedoelde opmerkingen leiden tot het gewenste resultaat.
19.

Blz. 32 U wilt het risico bij de jeugdzorg o.a. beheersen door een

reserve te vormen vanuit het budget. Er is nu al te weinig tijd/geld. Hoe
kunt u dan een reserve vormen?
20.

Blz. 33 beheersmaatregelen: Welke acties onderneemt het college

om te zorgen voor hergebruik van dure verstrekkingen zoals
woningaanpassingen e.d.?
21.

Blz 33 In de tabel begroot u voor 2016 8 personen voor

schuldhulpverlening. Is dat, gezien de huidige problemen bij veel
gezinnen, niet wat aan de alge kant?
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22.

Blz.34: Wat is het verschil tussen meldingen en aanvragen voor de

WMO?
23.

Blz. 37 U wilt een ontmoetingsplek voor de Oostzaanse jeugd

realiseren. Daar bent u al een hele tijd mee bezig. Waar komt het
jeugdhonk? Hoe ver is de procedure? Hoe denkt u dit in 2016 wel voor
elkaar te krijgen?
24.

Hoeveel jongeren participeren er nu in het RAAZ-project en wat

kost dat? Hoeveel verwacht u er in 2016?
25.

Blz.37 Wat is uw voorstel inzake het perceel Gans en wat zijn de

financiële gevolgen ten opzichte van de eerdere financiële opzet voor het
project Noorderschool?
26.

Blz. 39 Hoe zinvol is een lichtkrant op de Kunstgreep? Denkt u dat

het echt effect heeft? Is er een kosten/baten analyse?
27.

Blz 41 tabel wat kost het. Uit deze tabel blijkt dat de kosten voor de

peuterspeelzaal in 2017 afnemen. Is dit een afname van de subsidie? Zo
ja, waar is die op gebaseerd? Is dit een regelrechte bezuiniging?
28.

Blz 45 Is er al bekend of er definitief brandweerkazernes dicht

moeten? Zo ja, welke?
29.

Blz. 48 De burgers worden via de website geattendeerd op de

risico’s binnen de gemeente. Wat als je geen computer hebt?
30.

De Kerkstraat wordt in 2016 onder handen genomen en de riolering

daar pas in 2018. Is dat geen kapitaalvernietiging? Als je met de riolering
bezig gaat, moet de straat toch weer open?
31.

Blz 51 in sw bovenste tabel staat dat er 22 vaste bruggen zijn en 6

beweegbare bruggen en 21 voetganger- en fietsbruggen Op blz. 117 zijn
dit er resp.20, 7 en 14. Wat is het juiste aantal?
32.

Blz. 52. Het contract met Dirk v.d. Broek is afgelopen. Heeft u aan

Dirk gevraagd of die de bijdrage aan de handhaving wil voortzetten?
Wordt de Blauwe Zone nog wel gehandhaafd? Zo ja, wie zorgt voor de
controle?
33.

Blz 55 Hier meldt u dat m.i.v. 2014 jaarlijks een bedrag van

€7.500,-- wordt toegevoegd aan de reserve inrichting theaterzaal. Uit de
meerjarenbegroting en elders in de tekst blijkt dit v.a. 2017 €9.500,- te
zijn.
34.

Blz. 104 Bij de tabel Leges omgevingsvergunningen ontbreken de

baten. Zijn die er niet?
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35.

Blz 105 Bij de OZB meldt u in de tweede alinea dat de opbrengsten

van de OZB op gelijk niveau blijven, terwijl u in de derde alinea meldt dat
ze gaan stijgen door de areaaluitbreiding. Wat is juist?
36.

Blz. 109 In de kop van de tabel staat boven 2 kolommen dezelfde

tekst. Moet boven de derde kolom niet staan OZB eigenaren niet
woningen? En waar vinden we de OZB gebruikers niet woningen? Die
ontbreken in deze tabel.
37.

Er is toegezegd te onderzoeken of ook precario voor terrassen en

reclame-uitingen op de stoep kan worden geheven. Hoe staat het er mee?
38.

Blz.117. Woningvoorraad: in 214 waren er 3932 woningen en

daarna zijn er 3.900 begroot. Moet u niet bouwen i.p.v. slopen?
Partij van de Arbeid
Eelco Taams
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