Schriftelijke vragen aan college van B&W
Registratienr.:

77/15

Datum:

15 oktober 2015

Onderwerp:
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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Blz.

Onderwerp/
programma
Programmabegroting

Vraag

algemeen

Wilt u in het kort aangeven waar in de organisatie een tekort aan
capaciteit is en wat de kosten zijn voor voldoende capaciteit?

2

Digitale werkwijze

2
2

taakstellingen
Risico’s en beheer

3

Proef werkwijze

Kunt u een aantal (2) substantiele en concrete voorbeelden noemen
(omschrijving en bedrag) waaruit blijkt dat de digitale werkwijze een
verbeterd realiteitsgehalte geeft.
Heeft het ontrekken van niet harde taakstellingen geen consequenties.
Het kan zo zijn dat in 2016 blijkt dat het toch aan de orde komt.
Zekerheid?
Toetst de overheid de door u genomen beheersmaatregelen t.a.v. de
risico’s?
Zo ja wat is de feedback van de overheid. Zo niet, wie toetst dan de
genomen beheersmaatregelen?
Welk specifiek doel beoogt u met een andere aanpak en werkwijze die
u bij wijze van proef heeft gedaan met het opstellen van programma
3? Wanneer is voor u de proef geslaagd?
Heeft de aanpassing van het BBV financiele gevolgen voor de
begroting 2016 als wij in 2016 de begroting voor 2017 anders moeten
gaan opstellen? Zo ja hoeveel?
Welke wijzigingen in 2017?

3, 4

BBV

4

Wijzigingen in 2017

8

Financiele positie

12

Prog. 1 klantvraag

13

Complexe
aanvragen

Wanneer is deze programmabegroting opgesteld? Is deze begroting
door de actualiteit achterhaald?

Klopt het dat wij in 2015 in totaal ruim 1,1 miljoen euro onttrekken aan
de reserves en daarnaast 200k vanuit de grondexploitatie Bombraak
als eenmalige bate is toegekend aan de algemene exploitatie 2015?
Hoeveel % van de eerste contacten met de burger is er in de eerste 9
maanden van 2015 direct afgehandeld?
Hoeveel % van de aanvragen is complex. Ziet u een toename in
complexe aanvragen?

14

Grootste ergenissen

16

kengetallen

20

Prog. 2
Oostzanerveld

20

Groenebuffer 2018

21

Oostzanerveld

21

verkeersveiligheid

20/22

woningmarkt

24

Grex opbrengsten

25/42

Soc.
Domein/participatie

27

Heeft de inventarisatie onder de ondernemers plaatsgevonden?
Hoeveel ondernemers zijn/worden geïnterviewd? Gaat dit in
samenspraak/overleg met de CBOostzaan? Wat zijn de drie grootste
ergenissen?
Wat is de reden dat aanvragen rijbewijs en reisdocument in 2016 zo
sterk stijgen t.a.v. 2015.
Hoeveel geld (exacte bedrag in €) besteden wij in 2016 aan het
behouden van de hoge natuurwaarde van flora en fauna in het
Oostzanerveld?
Wilt u, zoals reeds toegezegd in de commissievergadering van 12
oktober jl. het jaartal 2018 verwijderen als het gaat om Oostzaan als
groenebuffer? Komt er een nieuwe begroting (versie 1.1?) waarin dit
en mogelijke andere wijzigingen zijn doorgevoerd?
Wilt u kort en concreet aangeven wat u nu precies verstaat onder een
duurzame toekomst van het Oostzaner veld en welke concrete
maatregelen neemt u daartoe?
Wanneer is verkeersdoorstroming op ons lokaal wegennet nu
voldoende?
Hoe meet je dat en zijn daar kengetallen voor op basis waarvan je
e.e.a. toetst?
Wij willen ons inzetten om beweging te krijgen in de Oostzaanse
woningmarkt. Mogen we als gevolg daarvan in 2016 een kortere
inschrijfduur verwachten t.o.v. 2015 voor woningzoekenden en
doorstarters?
Kunt een worst and best case scenario geven voorwat betreft de
opbrengst van verkoop parkeerterrein Ambacht?
Wilt u kort en bondig aangeven waar budgetverschuivingen
plaatsvinden en om welke bedragen het gaat? Producten/budgetten.

WMObeleidsplan
Plan wordt medio 2016 vastgesteld, maar begin 2016 uitgevoerd?
Mantelzorg
Extra inzet? Graag duidelijkheid.
Sociaal
Raadsliedenwerk

Uitbreiding uren. Hoeveel uren en kosten?

30

Prog. 3
Statushouders

Is er voor 2016 financieel voldoende rekening gehouden met het
huisvesten van statushouders? Is het gezien de recente
ontwikkelingen verstandig extra financielel middelen te voorzien voor
2016?

34

Mantelzorg en
vrijwillegers

Zelfparticipatie en zelfoplossendvermogen van de burger is een
speerpunt. Is het om die ambitie te realiseren niet nodig dat het
budget voor mantelzorgers en vrijwillegers stijgt ipv gelijk in de
komende jaren?

38

Prog.4
Educatie
basisscholen

38

leerlingenvervoer

47

Prog. 5
toerisme

50

verkeersveiligheid

Prog. 6
algemeen

62

Garantie’s

64

Algemene reserves

griffiekosten

Kunt u concreet maken met voorbeelden, wie heeft u of gaat u
spreken en welk concreet doel beoogd u, als het gaat om de
betrokkenheid van het bedrijfsleven bij educatie in basisscholen en
brede school in Oostzaan te vergroten
Is herijken van het leerlingenvervoer met name ingegeven vanuit
kosten besparing
Er is de afgelopen jaren al ingezet (financieel) op het onderwerp
toerisme. Wat zijn de beoogde doelstellingen voor 2016 en wanneer
vind u dat wij het geld wat we hieraan besteden naar tevredenheid
hebben ingezet. Wat is uw concreet beoogd resultaat voor 2016?
Wanneer is het veiligheidsprogramma voor de kerkstraat afgerond en
wanneer start de reconstructie van de kerkstraat. Kunt u verzekeren
dat dit op geen enkele wijze langs elkaar heen zal lopen? Riolering in
2018. Kunt de garantie geven dat het aangepaste wegdek in 2016 niet
weer gedeeltelijk open moet?
Transparantie, goede communicatie, participatie, een sterker
democratisch proces stuk voor stuk goede doelstellingen, De
programma’s en initiatieven hiertoe worden beschreven. Is verzilvering
van deze doelen een feit als de programma’s allemaal zijn afgerond?
Kunt u een meetbaar doel (KPI) stellen op al deze onderwerpen om te
zien of wij daadwerkelijk de doelen realiseren? Wilt u daarbij onze
burger een centrale rol geven?
Wilt u aangeven wat u jaarlijks doet per garantiestelling om het risico
voor de gemeente te monitoren?
De algemene reserves laten in de komende jaren geen stijging zien. Is
dit juist? Er zal toch vanuit de grex worden toegevoegd aan de
reserves?
Waar kunnen we financieel gezien de afronding van het centrumplan
vinden? Er staat niets hierover in deze begroting.
Welk ondersteuningsbedrag vanuit overgem. Gaat naar de griffie?

Het risico dat een deel niet geïnd wordt, schat u heel laag in. Rekent u
zich niet rijk?
Kunt u kort aangeven welke risico’s 2015 verminderd of verdwenen
zijn en welke risico’s nieuw zijn?

71

Precario

98

Risicoinzicht
leningoverzicht

98

Rente

Zoals reeds gevraagd tijdens de commissie vergadering; kunt u het
verschil verklaren in eindbedrag op pagina 98 en 99
Wordt het verschil tussen structureel betaald lagere rente dan de 5%
rekenrente gebruikt voor vermindering van de leningen positie? Zo

nie, waar vinden wij dit verschil terug?
113

Grote projecten

Het CDA kan niets vinden over de afronding Centrumplan. Waar is de
financiele afronding wel te vinden?

119

Inzicht financiën 2
halfjaar 2015

e

Tweede halfjaar 2015. kunt u een globaal bedrag aangeven aan
uitgaven/inkomsten. Dan kan de raad er voor 2016 rekening mee
houden.

Namens het CDA Teun Flens

