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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Programma 1: Dienstverlening
Blz. 15 Op dit moment is nog niet duidelijk welke kosten hier op welk moment mee gemoeid zijn,
maar de verwachting is dat dit niet uit de reguliere ICT-budgetten gedekt kan worden.
1) Waarom is niet duidelijk welke kosten hiermee gemoeid zijn?
2) Kunt u ongeveer aangeven hoe hoog deze kosten zijn?
Blz. 15 Op het moment dat er duidelijkheid is over de implementatieplanning komen wij met een
voorstel.
3) Wanneer kunnen wij dit voorstel verwachten ?
Blz. 15 De minister heeft aangegeven dat bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 als experiment
weer een vorm van elektronisch stemmen mogelijk wordt gemaakt. Hier hebben wij in de
meerjarenbegroting nog geen rekening mee gehouden.
4) Waarom is hier geen rekening mee gehouden?
Blz. 16 Beheer van de BAG door de gemeente Zaanstad kan worden overgenomen van de gemeente
Purmerend.
5) Waarom wil Purmerend dit niet meer doen?
6) Waarom is er gekozen voor Zaanstad?
7) Waarom is de extra incidentele uitgave voor de BAG-implementatie zo hoog?

Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling
Blz. 21 Vergroten verkeersveiligheid
8) Wat is de reden dat het college kiest voor een integraal onderzoek in plaats van een plan van
aanpak met concrete maatregelen, waartoe motie 12 opdracht geeft?

Blz. 22 Structuurvisie
9) In de structuurvisie is opgenomen tot 2020 concreet te realiseren 271 woningen. In 2016 is
het totaal aantal woningen van 271 al gerealiseerd. Wat gaat de gemeente doen vanaf 2016
tot 2020 om te zorgen voor nieuwe woningbouw, gelet op het feit dat de wachttijd is
opgelopen tot 9,5 jaar voor een woning en er een verwachting is dat de gemeente Oostzaan
in 2016 minimaal 26 statushouders dient te huisvesten?
Blz. 137 Kosten jaarlijkse luchtfoto’s en cyclorama (10.000 euro)
10) Is het noodzakelijk om ieder jaar luchtfoto’s te maken?

Programma 3: Sociaal domein
Blz. 30 Wij gaan voor volgend jaar uit van in totaal 34 te plaatsen statushouders.
11) Op blz. 20 (zie vraag 11) wordt gesproken over 26 statushouders. Kunt u uitleggen waar dit
verschil vandaan komt?
Blz. 137 Uitbreiding taken SD specificatie volgt.
12) Kunt u aangeven wanneer?

Programma 4: Maatschappelijke participatie
Blz. 39 Het plaatsen en onderhouden van een lichtkrant op de gevel van het gemeentehuis waarmee
het culturele aanbod wordt gepromoot (10.000 euro).
13) Is er een goedkoper alternatief?

Programma 5: Leefomgeving
Blz. 45 Dit kan gevolgen hebben voor het al dan niet houden van een aantal brandweerkazernes in de
regio.
14) Heeft dit gevolgen voor onze brandweerkazernes in de Haal en of Kerkstraat?
BlZ. 50 De raming is gelijk aan vorig jaar en gaat uit van een zachte winter. Met een strenge en
langdurige winter zal het budget overschreden worden.
15) Is het niet verstandig om iets meer te begroten, aangezien het bedrag kan oplopen tot
80.000 euro.

Programma 6: Bestuur en organisatie
Blz. 61 In de programmabegroting is geen rekening gehouden met mogelijke eenmalige
aanloopkosten in het geval dat de huidige ambtelijke samenwerking met de gemeente Oostzaan
wordt uitgebreid met een of meerdere nieuwe gemeenten.
16) Waarom is hier in de programmabegroting geen rekening mee gehouden?
Blz. 61 De gemeente Oostzaan heeft een saldo van 17.240.515 euro uitstaan aan afgegeven
gemeentegaranties.
17) Waaruit bestaan deze waarborgen en onderpanden?

Paragraaf kapitaalgoederen
18) Blz 77: Als wegenverkeersplan 2013-2018 in 2012 is vastgesteld voor € 3,5 mln dan strookt
dit onvoldoende met plannen en begroting elders in tekst.
19) Blz 78: voor welke bruggen is sprake van achterstallig onderhoud volgens de inspectie
uitgevoerd in 2013?

20) Blz 79 - tabel: Hoe kan het dat geen sprake is van achterstallig onderhoud voor wegen en
riolering, terwijl al jaren bezuinigd en uitgesteld is? Wat is de definitie van achterstallig
onderhoud ?

Bijlage 4
21) Blz 126: wat is de reden dat de kapitaallasten voor Kerkstraat en Zuideinde pas in 2015 en
2016 worden gevormd, terwijl in GVVP sprake is van vastgesteld budget voor renovatie
Zuideinde?

Bijlage 6
22) Blz 137. Hier wordt zichtbaar dat afschrijvingstermijn van wegen wordt verlengd in plaats van
verkort -€105.000,-. Hoe kan dat?
23) Blz 137. De riolering Kerkstraat gepland voor 2018 en riolering Zuideinde 2015 is in
tegenspraak met renovatie wegen.

24) Blz 137. Mutaties reserves wegen: waarmee corresponderen de dotaties/onttrekkingen?
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