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1. eerste vragen wij u of het bedrag wat is opgenomen in de begroting is gecorrigeerd 

en dat het bedrag van 1.603.000 euro correct is. 

Antwoord: 

In de raming va de bouwkosten van de opstal is de BTW over dit bedrag dubbel 

geteld. Het totaal aan te vragen krediet wordt dan € 1.710.633,- en is hiermee € 

165.650,- lager dan het oorspronkelijke bedrag van € 1.876.283,-. Dit betekent dat 

met ingang van 2022 de geraamde afschrijvingslasten lager worden. Voor de 

begroting 2021 heeft dit geen financiële gevolgen. 

2. Hoe worden de cijfers die gecontroleerd temeer dat wij als gemeente onze eigen 

rechtmatigheidstoets moeten uitvoeren.  

Antwoord: 
De rechtmatigheidsverantwoording gaat deel uitmaken van de jaarrekening. En 
wordt opgesteld door het college. De accountant geeft een getrouwheidsoordeel 
af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel zal 
uitmaken. De accountant toetst of de rechtmatigheidsverantwoording getrouw is 
opgesteld net als bij jaarrekening (de baten, lasten en balansmutaties ). In 
december kunt u hiervoor in de auditcommissie en raad het implementatieplan 
verwachten. 

3. Aanleg fietspad Dergmeerweg in 2021. Wij waren in de veronderstelling dat dit 

niet door zou gaan, en er een fietspad zou komen vanaf de Vezet fabriek richting 

provinciale weg. Is dit al voor uitvoering gereed in 2021? 

Antwoord: 
Het budget voor een fietspad langs de Dergmeerweg is deels gebruikt voor 
fietsstroken op een gedeelte van de Dergmeerweg. Het resterende budget wordt 
gebruikt voor de aanpassing van kruispunt Dergmeerweg – Warmenhuizerweg, ten 
gunste van de verkeersveiligheid van fietsers 
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4 Vervanging riool Sint Maartensweg? Hier hebben wij als Seniorenpartij niets over 
kunnen terugvinden. De vraag is nu wanneer deze vervanging gaat plaatsvinden. En 
is dit ook al gereed voor uitvoering in 2021?  

Antwoord: 

De vervanging van het riool aan de Sint Maartensweg ten oosten van de Grote Sloot 

in Sint Maartensbrug is geprogrammeerd in 2023. Dat betekent in 2023 

voorbereiden en in 2024 uitvoeren. 

5 Als er bomen geplant worden, dan denken wij dat er geen budget is opgenomen 
voor het onderhoud van deze geplante bomen. Deze bomen zullen extra water nodig 
hebben en lijkt het ons zinnig om hier budget voor op te nemen. De staat van de 
laatste jaren geplante bomen is zeer matig door de droge zomers. Er zullen op 
termijn vele bomen het niet overleven.

Antwoord: 

Bij het planten van de bomen maken we afspraken over de nazorg. Dit betekent dat 
de bomen na het planten water krijgen als dit nodig is. De nazorg is meegerekend in 
het budget. Als de nazorgperiode voorbij is komen de bomen in het regulier 
onderhoud. Watergeven is dan niet meer nodig. 
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