
P&C product Partij Onderwerp Omschrijving vraag Antwoord 

Programmabegroting VVD Verplaatsen zeeverkenners 1. In de begroting ontbreekt een reservering voor verplaatsing van de zeeverkenners. Dit is des te 

vreemder daar de Westbatterij per december 2019 overgedragen wordt aan de Krijgsman en deze 

voornemens is het fort in te richten als verkoopkantoor wat ook volgens afspraak mag?

1. De KNSF heeft aan gegeven de Westbatterij te willen kopen. De koopovereenkomst moet nog worden 

gesloten. Daarin worden ook nog afspraken gemaakt over de levering. Over een mogelijk tijdelijk  gezamenlijk 

gebruik van de Westbatterij als informatiepunt voor de Krijgsman en onderkomen van de zeeverkenners die 

vooruit lopen op een koop/ levering vinden nog gesprekken plaats tussen de KNSF, gemeente en  het bestuur 

van de zeeverkenners. Voorzien is dat de verplaatsing van de zeeverkenners niet voor 2021 / 2022 gaat 

plaatsvinden afhankelijk van de besluitvorming over de alternatieve locatie. Dit betekent dat voor de begroting 

van 2021/ 2022 middelen gereserveerd zullen worden t.b.v. deze verplaatsing.

Voortgangsverslag VVD Tuindersvereniging 2. Wat is de onderbouwing van de 15.000 euro voor de tuindersvereniging? En komt dit uit de al 

reeds eerder gevoteerde 250.000 euro of komt dit er boven op? Zo ja, waarvoor is dit?

2. In het tweede voortgangsverslag is het volgende opgenomen over het verplaatsen Volkstuinen Krijgsman. Er 

zijn nog kosten (€ 15.000) gemaakt ten behoeve van afwikkeling restpunten van oplevering/overdracht 

Volkstuinen. De kosten worden gedekt vanuit de hiervoor beschikbare reserve Bovenwijkse Voorzieningen 

Krijgsman. Per saldo budgetneutraal. De totale kosten blijven dus binnen het gevoteerde krediet.

Programmabegroting VVD Parkeren 3. Is en of wordt ook gekeken naar het volledig uitbesteden van parkeren bij een derde partij voor 

wat betreft uitvoering en handhaving zo als in den lande wel meer gebeurt?

3. Er wordt in het project ‘digitalisering/modernisering’ onderzoek verricht naar de verschillen tussen de wijze 

waarop de parkeerketen kan worden ingericht. Uitbesteden van (alle) werkzaamheden is iets wat landelijk veel 

gebeurt en behoort dan ook tot een van de mogelijke onderzoeksrichtingen.

Openstaande vragen politieke partijen Voortgangsverslag 2019-2 en Programmabegroting 2020


