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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden
voor de raad van 11 mei:
-

-

-

bij de begroting van Baanstede zijn de kosten voor Oostzaan in 2015 en
2016 begroot op 53.000 euro per jaar, bij deze begroting heeft men een
taakstelling voor het detacheren voor 2015 een totaal van 173.7 FTE en
voor 2016 een totaal van 403,71 FTE . Nu er slechts in het eerste kwartaal
2015 slechts 5 mensen zijn gedetacheerd, is het de vraag of de taakstelling
zoals deze is opgenomen realiseerbaar is. Kan de wethouder inzichtelijk
maken in een staffel per 40 FTE per 2015 en per 100 FTE per 2016 wat de
meerkosten zullen zijn bij het niet halen van de taakstelling voor het
detacheren voor Oostzaan.
Tijdens de presentatie van Baanstede is er gesproken over het vervangen
van het wagenpark (40 auto's) wat zijn de kosten en in welk jaar wordt dit
opgenomen.
Voor het eind van 2018 heeft men de noodzaak voor het verkoop van het
ontroerend goed uitgesproken, en dat dit tot een mogelijk verliespost zou
leiden. Kan de wethouder een inschatting geven waar de gemeente
rekening moet houden.

-

Kan de wethouder aangeven wat financiële kosten voor Oostzaan zullen zijn
per 2017 en 2018
Kan de wethouder aangeven gezien de geringe aantal Sw'ers welke
Oostzaan telt, wat ervoor nodig is om uit Baanstede te stappen en wat de
kosten zouden zijn als de raad daar toe zou besluiten.

(Eventuele) toelichting: nu er in het eerste kwartaal slechts 5 mensen zijn
gedetacheerd en er een detacheringstaakstelling van 173,7 FTE voor 2015 en
403.71 FTE voor 2016 is, heeft de VVD zijn bedenkingen over de
haalbaarheid, door nu inzichtelijk te maken wat het betekent als de
taakstelling niet gehaald word kan Oostzaan beter anticiperen op toekomstige
tegenvallers.

Rene Blokzijl
namens de VVD
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