Schriftelijke vragen aan college van B&W
Registratienr.:

76/15

Datum: 15 oktober 2015
Onderwerp: programmabegroting 2016-2019
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te
beantwoorden:
- Programma 4 Maatschappelijke participatie
Blz 37 “ invulling geven aan perceel Gans”/Noorderschool
Als we kijken naar de kosten en baten
Vraag:
•

Kunt u ons een overzicht geven van de kosten en baten van de
Noorderschool inclusief het project Gans?

•

Het lijkt dat hier een risico in zit van gaat de verkoop wel of niet
lukken. Hoe groot schat u het risico in dat de verwachte
projectwinst niet gehaald wordt?

- Programma 5 Leefomgeving Blz 45
Voornemen van het college om over een BOA te beschikken in 2016
Vraag:
•

Waarom meent u te willen beschikken over een BOA?

•

Kunt u aantonen dat dit de gemeenschap meer oplevert dan dat
deze BOA kost?

•

Betalen we niet voor een schijnveiligheid?

•

Vindt u dat wij als gemeente moeten investeren in politietaken?

•

Heeft u uitgezocht wat de wijkagenten binnen de bestaande “
hinderlijke zaken in de openbare ruimte “ nog zouden kunnen
betekenen? Of onze buitendienst?
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- Opzetten van een Groenstructuurvisie. Blz 46
Vraag:
• Wanneer gaat het opzetten van deze visie in tijd gerealiseerd
worden?
• Wanneer komt dit in de Raad?
• Kunnen eventuele financiële effecten meegenomen worden in de
begroting van 2017?

- Programma 6 Bestuur en organisatie Blz 64 “ Griffie”
Er staat : “ er wordt rekening gehouden met een salariskostenstijging
van 2%. Met ingang van 2016 wordt de ondersteuning aan de griffie
voorzien door Overgemeenten.
Vraag:
•

wat betekent dit in kosten voor de gemeente Oostzaan?

- Paragraaf Kapitaalgoederen onder het kopje Overzicht
beheerplannen
Openbare verlichting blz 77 Openbare verlichting
Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en zou naar onze
mening veel meer aandacht moeten krijgen.
Nu de financiële positie van Oostzaan beter lijkt te zijn zouden wij
graag opnieuw bekeken zien in welke mate het realiseren van
duurzaamheidmaatregelen versneld ingevoerd kunnen worden.
Wij zouden graag zien dat de openbare verlichting zo snel mogelijk
duurzamer gemaakt wordt.
Vraag:
•

Graag vernemen we de reactie van de portefeuillehouder in deze.

- Programma 5 Leefomgeving blz 83 onder kopje Reductie
Kantoorruimte
Vraag:
• Wat is het risico dat de verwachte inkomsten uit huur in 2017
niet gehaald gaat worden?
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• Is het niet verstandig om dit in de begroting 2017 en
meerjarenberaming als risico op te nemen? Het lijkt namelijk een
grote kans dat de bedragen niet gehaald gaan worden.

- Afvalstoffenheffing
Vraag:
• De kosten van de afvalstoffenheffing zijn de afgelopen jaren
gestegen. Is het de verwachting dat deze stijging zich zal
doorzetten?
• Kunt u voor ons een staatje maken met daarin de cijfers voor
wat betreft de kosten van de afvalstoffenheffing van de
afgelopen vijf jaar?
• Wij zouden dit graag zien om die lastendruk zoveel mogelijk te
kunnen beperken.
- Onkruidbestrijding met gif
• Hoe wordt het onkruid in de gemeente nu bestreden?
• Is dit conform het besluit van 15 mei 2013?
• Wat is het concrete plan van het college wat te doen met onkruid
bestrijden vanaf 2016?

C. de Boer
GroenLinks
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