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Hi Dick,
Hieronder vind je de vragen van de LPF fractie voor wat betreft de Jaarrekening 2018.
Grt, Max Leerdam

1.

P11, Afboeking restwaarde gesloopte gebouwen. Kan men hier de casussen van geven?

2.

P2l,Wat voor maatregelen treft de gemeente om het Informatiebeheer op orde te stellen?

3.

P27,Wat zijn concreet de financiele risico's voor de gemeente wat betreft Bio Based Westlamd, aangezien
er verschillende kanttekeingen worden geplaatst bij de business case en vraag.

4.

P32,Wat zijn concreet die kosten geweest voor de gemeente met betrekking tot Trias Westland, aangezien
de boring alleen tot de krijtlaag gekomen is.

5.

P57, Zien we grote verschuivingen wat betreft begroot en gerealiseerd voor vastgoed en
bouwgrondexploitatie. Hoe is dit verschil te verklaren?

6.

P91, Tekort voor wat betreft C10 Ondersteuning. Is de verwachting voor 2019 gelijk?

7.

P113, Wat verklaart het significante verschil van Baten voor wat betreft Groen en Recreatie, tussen begroot
en gerealiseerd?

8. P122, Waarderingcijfer

ondernemingsklimaat westland. Hoe verhoud dit zich tot andere jaren? Hebben de
inspanningen op het gebied van Positionering en Accoutnmanagement geleid tot een betere waardering van
het bedrijfsleven?

9.

zijn de concrete doelen/KPl's voor Accountmanagement en wat is er bereikt/begdragen door
nieuwe investeringen in (strategisch) accountmanagement?
P727, Wat

10. P157 Concernstelposten. Kunt u verklaren voor de relatief grote nadelige post inziet voor wat betreft
Taakstelling Organisatie?
11

.

12.

P

159, Kunt u een toelichting geven op het nadelige saldo 'Renteresultaat'?

Pl6l, Kunt u ons een specificatie

geven van investeringen en voorzieningen 'Digitalisering' van de

afgelopen 5 jaar?
13. P193, Kan men een verklaring/uitsplitsing geven voor de grote daling van boekwaardes Grondbedrijfl
(Voorraadquote van jarenlang +- 83Yo naar 68,7Yo)
14. Pl99/200, Op basis van welke cijfers worden de labels 'Voldoende' of 'Goed' aangehangen? Is dit op basis
van representatief statistisch onderzoek onder bewoners van de gemeente westland?
I

15. P210, Kunt u onze een specificatie geven van de Functies vooor het betreft toename aan FTE?
16. P212, Heeft men de verwachting dat de openstaande taakstelling nog volbracht wordt?
17 .

P273,Wat ziet de gemeente als een 'Change Organisatie' en wat voor concrete maatregelen staan daarvoor
op de planning?

18. P288, Sporthal de Pijl, wat wordt hier concreet aan kosten verwacht?
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