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technische vragen van het CDA: 

 

vraag: 

- Pagina 4 onder D, vierde streepje, wordt gezegd 5 miljoen vrijspelen etc. Hoe verhoudt 

zich dat tot de structurele bedragen van 375.000 euro?  

- Pagina 4 onder G, invoeren precario kabels: Zijn die bedragen netto, of moeten de 

kosten van aanslagen en inning daar nog van af? 

 

antwoord 

Met de € 5 miljoen gaan we diverse oude investeringen in maatschappelijk nut 

afboeken. Uit de lijst van investeringen met maatschappelijk nut hebben we een selectie 

gemaakt die leidt tot de besparing van € 375.000 aan afschrijvingslasten. 

 

De genoemde € 500.000 is een schatting van de netto opbrengst, dus na aftrek van de 

perceptiekosten. We weten nog niet precies over hoeveel meter kabel we het hebben. 

Het voorgestelde tarief bij de komende belastingvoorstellen (raad eind november) is 

afgeleid van wat andere gemeenten heffen.  

 

 

SOCIAAL DOMEIN 

 

vraag: 

- Pagina 22 (resultaat 1.1) onderaan: Het percentage kwalificatie plichtige leerlingen dat 

de startkwalificatie behaalt. Stijgt in 5 jaar met 0,2 procentpunt. Om hoeveel kinderen 

gaat dat? Is dat ambitieus? 

- Pagina 31 (resultaat 3.1): “Dit resultaat is tevens bereikt als in 2018 50% van de jeugd 

deelneemt aan buurtvoorzieningen.” Hoe hoog ligt dat percentage nu? 

- Pagina 32 (resultaat 3.2): Als accommodaties overgedragen worden, hoe wordt 

geborgd dat die in de toekomst ook verantwoord worden onderhouden? 

 

antwoord  

- Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben per heden wij (nog) niet alle  

  gegevens beschikbaar. Deze gegevens zijn wel opgevraagd, zodra wij hier de  

beschikking over hebben komen wij, via de routekaarten, hierop terug. 

- Deze nulmeting heeft nog niet plaatsgevonden. Via de routekaarten wordt u 

geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de indicatoren. 

- In de laatste maanden 2014 en 2015 gaan we in gesprek met de verenigingen, 

besturen en exploitanten, om daar waar mogelijk, het gemeentelijk maatschappelijk 

vastgoed te privatiseren. Criteria en voorwaarden waaronder dit gaat plaatsvinden, 

moeten nog worden bepaald. Zo ook dat de kwaliteit van het maatschappelijk 

vastgoed ook in de toekomst wordt gewaarborgd. Uw raad zal over de criteria en 

voorwaarden een besluit worden voorgelegd. 

 

 

BURGER EN BESTUUR 

 

vraag: 

- Pagina 43 (resultaat 1.2): “doorlooptijd van vergunningen is gehalveerd t.o.v. 1-1-2014.” 

; Wat was de doorlooptijd per 1-1-2014? En worden de aanvragen die door de RUD 

worden behandeld meegenomen bij deze indicator?  
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antwoord 

Per vergunning zijn verschillende doorlooptijden van toepassing. Tot 2014 werd in de regel 

gestuurd op de wettelijke termijn. De werkprocessen worden in het kader van lean 

onderzocht, wat dan moet leiden tot de beoogde verkorting van de doorlooptijd. Als een 

externe partij, zoals een RUD, deel uitmaakt van ons werkproces, dan gaan we met hen in 

overleg om tot de beoogde doorlooptijdverkorting te komen. 

 
 


