
Nr. P&C product Partij Onderwerp Omschrijving vraag Pagina Antwoord 

1 Perpectiefnota 8
2 Perpectiefnota
3 Perpectiefnota 24
4 Perpectiefnota 24
5 Perpectiefnota 31
6 Perpectiefnota 32
7

Perpectiefnota
Voorstellen 

Perspectiefnota

In voorgaande jaren is steeds een significant bedrag dat is begroot voor de energietransitie doorgeschoven naar volgende 

jaren. Het budget wordt de afgelopen jaren niet opgemaakt. Voor 2021 was 100k begroot, en daar komt nog ruim 500k bij 

doorgeschoven vanuit 2020. Waarom wordt om een verdubbeling van het budget voor 2022 gevraagd, gezien de huidige 

financiele uitdatingen? Hoeveel van het totale beschikbare bedrage van 600k (of als dit niet klopt, het juiste bedrag) is tot 

nu toe al opgemaakt of gecommiteerd? Is de verwachting dat het gehele budget dit jaar wel wordt opgemaakt?

35

8
Perpectiefnota Is het mogelijk om met Enter media in overleg te treden om het politieke nieuws niet achter de betaalmuur te zetten? 35

9
Perpectiefnota

Eenzaamheid geen 

maatwerk meer
Hoe normaliseer en demedicaliseer je eenzaamheid? En hoe helpt dat bij het oplossen van eenzaamheid? 34

10
Perpectiefnota

Minimabeleid etc 

aanscherpen
Hoe zorgen we er voor dat mensen die het nodig hebben er niet uitvallen? 37

11
Perpectiefnota

Straatreiniging 

toerekenen

Als de stijging van de GAD tarieven ook doorgaan zoals gepland, en deze stijging ook, met hoevel euro en hoeveel procent 

stijgen de kosten in totaal per huishouden dan voor 2022 en over 4 jaar?
12

Perpectiefnota
Schuldhulpverlening en 

kinderopvang

Hoe kan het dat we geld overhouden? maken te weinig mensen gebruik van de regeling, of hebben we te weinig 

uitvoeringsmogelijkheden
9

13

Voortgansverslag

Openingstijden 

gemeentehuis verkorten

Is vrijdagmiddag het rustigste dagdeel qua bezoek an het gemeentehuis? Hoe verhoudt het bezoekersaantal op 

vrijdagmiddag zich tot de 2 opvolgend rustigste dagdelen?

14

Voortgansverslag

Externe inhuur

Ook al is het niet begroot, dan gaat het nog wel om geld. Waarom geeft het college aan dat het niet de moeite waard is om 

naar te kijken? In de beantwoording van eerdere vragen wordt aangegeven dat er ook over inhuur op projecten 

verantwoording wordt afgelegd. Hoe wordt er verantwoording op projectinhuur afgelegd aan de raad? Waar is dit te 

vinden?
15

Voortgansverslag

De gemeente hecht veel waarde aan onderwerpen als integriteit. Blijft er voldoende budget over om raadsleden hier 

regelmatig in op te leiden of bij te spijkeren? 
16

Voortgansverslag
Straatmeubilair

Hoe wordt er besloten welke prullenbakken weg kunnen?Is er in beeld welke prullenbakken niet of weinig gebruikt 

worden, en zo ja, hoeveel zijn dit? Graag ontvangen wij een lijst.
17

Voortgansverslag
Staan er uitbreidingen/ investeringen in of aan het gemeentehuis gepland? Wanneer en is daar geld voor opgenomen?

18

Voortgansverslag

We lopen vaak uit in planningen, waardoor kredietvoteringen niet volgens plan worden opgebruikt, maar wel in de 

begroting worden meegenomen en dus soms eerder op de reserves drukken dan noodzakelijk is. Is het mogelijk om bij 

gevoteerde kredieten een startdatum en/ of tussentijdse data van mijlpalen te vermelden zodat ze niet in hun geheel in 

een keer opgenomen hoeven worden?
19

Voortgansverslag

Wordt in de berekeningen al rekening gehouden met het economisch herstel, waardoor inkomsten weer toenemen? Denk 

aan precario, parkeren
20

Voortgansverslag

Is de recent aangekondigde bijdrage van het Rijk naar aanleiding van de mediation met het VNG al (deels) verwerkt? Is er 

zicht op hoeveel onze gemeente zal ontvangen?
21 Voortgansverslag Is de meicirculaire al gepubliceerd en wat zijn daar de financiele consequenties van?
22

Voortgansverslag

Waarom is niet eerder in de begroting opgenomen dat de inkomsten van de eigen bijdrage voor WMO zouden dalen? Het 

was toch al langer bekend dat deze niet meer inkomensafhankelijk zouden zijn?
23 Om welk percentage indexatie gaat het bij de Juliana/Daltonschool die leidt tot de 387k?
24

Jaarstukken

Projectenboek 

voortgangsverslag

Punten 5, 6, 11, 12 en 13 betreffen een forse extra financiele uitvraag van in totaal 1,7 miljoen euro. Vorig jaar zijn deze 

projecten pas toegevoegd aan het projectenboek, hoe kan het dat er op zo'n korte termijn toch zoveel extra kosten in 

beeld zijn gekomen? 

268

25

Jaarstukken

Projectenboek 

voortgangsverslag

En hoe kan het dat deze projecten (5, 6, 11, 12 en 13), die vorig jaar toch als strikt noodzakelijk werden aangegeven, toch 

uitgesteld blijken te kunnen worden?
26

Jaarstukken

Projectenboek 

voortgangsverslag

Een van de redenen die worden genoemd voor stijging van de GOMM projecten is aanleg Warmtenet. Kunnen wij een 

overzicht krijgen van het budget wat bij de start van dit project is gevraagd, hoeveel daarvan is uitgegeven, en de 

eventuele extra uitvraag die is gedaan in dit verslag of op andere plekken?

1.2.2

27

Jaarstukken

Voortgangsverslag, 

ontwikkeling 

weerstandsvermoge, p. 

16

Hier wordt aangegeven dat over de periode ultimo 2020 tot ultimo 2025 de reserves zullen afnemen met 16,5 mln van 

32,2 mln tot 15,6 mln. Van deze 16,5 mln is reeds in de 1e helft 2021 13 mln aan tijdelijke huisvesting begrepen. Derhalve 

wordt voor de komende 4,5 jaar gerekend met een afname van 3,5 mln.Welk scenario heeft u hierbij gevolgd: 1. 

positief/optimistisch, 2. realistisch of 3. negatief/pessimistisch?

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Jaarstukken, Voortgangsverslag, Perspectiefnota



Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Jaarstukken, Voortgangsverslag, Perspectiefnota

28

Jaarstukken

Voortgangsverslag, 

ontwikkeling 

weerstandsvermoge, p. 

16

Betekent het bovenstaande dat u ermee rekening houdt dat er per saldo feitelijk structureel geen toevoegingen aan de 

algemene reserves mogelijk zijn?
50

29 Jaarstukken 50
30

Investeringen
Is het mogelijk alle posten vervanging speeltoestellen in 1 post onder te brengen, en het benodigde bedrag te actualiseren 

(gezien de tijd die is verstreken sinds reservering 2018 en 2019)
31

p. 144 algemene 

reserves, 

weerstandsvermogen

Als algemene reserve staat een bedrag van EUR 32,2 mln opgenomen, resulterend in een weerstandsvermogen van 4,2 

(utstekend). Echter, uit het voortgangsverslag blijkt dat dit zeer geflatteerd is gezien het besluit om een afboeking ad EUR 

13 mln voor tijdelijke huisvesting over de jaarultimo te tillen. Op zich valt hier formeel niets op af te dingen, maar ware het 

niet passend om hier een voetnoot over op te nemen?

32

7

In de afgelopen jaren blijkt altijd slechts een beperkt percentage van de dringend noodzakelijk geachte projecten 

uitgevoerd te (kunnen) worden. Is het mogelijk een realisatiepercentage over deze dotatie te verrekenen, zodat per saldo 

een lager, meer realistisch bedrag kan worden toegevoegd? Bijvoorbeeld de Olmengarage is toen naar achteren 

geschoven. Meer sturingsmogelijk
33

63
De demografische druk is gedaald tov 2019, en komt zelfs 2% lager uit dan begroot. Wat is hier de belangrijkste oorzaak 

van? Gaat deze trend doorzetten?
34 Is de participatieleidraad inmiddels gereed? En is deze al concreet ingezet bij recente projecten?
35

Bestemmingsplannen Hoeveel bestemmingsplannen zijn er nog in onze gemeente die 10 jaar of langer geleden zijn geactualiseerd?

36


