
P&C product partij raadslid omschrijving vraag antwoord 

GGM Han van Wees Er zijn verzakkingen ten oosten en westen van de Spieringbrug in 

Muiden. Wat is de stand van zaken? Wat gaat er gebeuren om dit te 

herstellen?

Deze verzakkingen vallen momenteel nog binnen de tolerantie. De verzakkingen 

blijven gemonitord worden en wanneer nodig zal actie worden ondernomen. E.e.a. is 

garantiewerk.

Hoe staat het met de overdracht van gronden in relatie tot de A1? In de voorbereidingsfase. E.e.a. afhankelijk van definitieve beheer- en 

onderhoudsgrenzen. Deze worden vastgesteld na oplevering project. 

Aansluiten woonboten Muiden: Stand van Zaken en Kostenraming, 

welke bewoners doen mee? Hoe is dat vorige keer gegaan?

Het voorlopig ontwerp wordt binnenkort opgemaakt door de afdeling Borg. 

Verwachting is voor juli 2018 het project te hebben gerealiseerd. Het benodigde 

bedrag is in de perspectiefnota aan de raad gepresenteerd. De daarvoor gemaakte 

besteksraming kan op afspraak bij de gemeente worden ingezien. Het is voor alle 

bewoners een wettelijke verplichting om aangesloten te zijn op de riolering. Of 

bewoners dit wel of niet doen valt buiten de scope van het project aangezien de 

gemeente niet het bevoegd gezag is om ongezuiverde lozingen op het 

oppervlaktewater te handhaven. Dit is aan Rijkswaterstaat. 

Wat is de datum van de laatste taxatie van het regiokantoor? Wat voor 

beleid hebben wij t.a.v. de waardering van zo’n pand? Hij had het 

daarbij over het feit dat het pand voor meer in de boeken staat dan de 

taxatie.

Verwachting is voor juli 2018 het project te hebben gerealiseerd. Het benodigde 

bedrag is in de perspectiefnota aan de raad gepresenteerd. 

Groen Links Jan Portengen Hij mist een stand van zaken MOB-complex bij het overzicht van 

projecten.  Wil die graag wel krijgen.

Het is voor alle bewoners een wettelijke verplichting om aangesloten te zijn op de 

riolering. Of bewoners dit wel of niet doen valt buiten de scope van het project 

aangezien de gemeente niet het bevoegd gezag is om ongezuiverde lozingen op het 

oppervlaktewater te handhaven. Dit is aan Rijkswaterstaat.

Wat is de verhouding tussen eigendom AHOLD en eigendom gemeente 

 bij de Scapinolocatie

Het eigendom van Ahold beslaat de winkel waarin Scapino gehuisvest is (circa 1.000 

m2) . Het eigendom van de gemeente beslaat het omliggende parkeerterrein (circa 

2.100 m2). 

Tabel pagina 38: hij wil toelichting op het verschil tussen de begrotingen 

2017 en 2018 v.w.b. de posten Beheer gebouwen en Ruimtelijke 

Ontwikkeling.  Het overzicht erna voorziet daar kennelijk onvoldoende 

in.

Zie bijlage 1; Toelichting op de verschillen tussen de cijfers van de begroting 2018 ten 

opzichte van 2017 voor de producten Beheer gemeentelijke gebouwen en Ruimtelijke 

ontwikkeling.

Krijgsman: rentecomponent verschijnt in Programma 4 als nadeel omdat 

het verplaatst is in de begroting. Zou dan bij Programma 9 als voordeel 

moeten verschijnen maar dat kan hij niet terugvinden.

De rentecomponent is niet als zodanig één op één terug te vinden bij programma 9, 

omdat er veel meer mutaties plaatsvinden dan alleen De Krijgsman. Op pagina 78 bij 

de toelichting van de verschillen staat een voordelig bedrag van € 1.029.000 vanwege 

lagere kapitaallasten genoemd. De rentecomponent zit in dat bedrag verwerkt.

VVD niet bekend Pagina 32 bij de taartpunten: Wat zit er in de categorie ‘Bouwen’ ? Is dat 

alleen leges of is het meer?

De baten bij het product Bouwen betreffen uitsluitend leges.

Bij het verleggen van de A1 is grond vrijgekomen. Is die al definitief 

bestemd? Zo ja welke bestemmingen liggen er op?

Het heeft de bestemmingen:

-Natuurmitigatie en natuurcompensatie 

- Landschappelijke inpassing 
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