Vragen jaarverslag/jaarrekening 2018 Nagestuurd door Borger
Hoe kan het voorschot rijksbijdrage voor gasloze wijken het resultaat raken voor ca. € 3 mio. Dit voorschot zou toch op
de balans moeten staan?
Nee, is op exploitatie binnen gekomen
Door het gewijzigde BBV moeten deze inkomsten in het resultaat verwerkt worden. Daarna volgt bestemming.
H3, pag 47, straatreiniging post negatief, € 79002. Hoe kan dat.
Moet gezien worden in samenhang met Bladreiniging. Per saldo 16.000 minder uitgegeven door lagere
stortkosten en algemene kosten.
Pag. 12 3.5 miljoen € onttrekking uit reserve sociaal domein, positieve resultaat 2.7 miljoen €
structureel, m.a.w. een structureel tekort van 0.8 miljoen € op het sociaal domein?
Nee. Inkomsten sociaal domein zitten in algemene uitkering. Dus niet mogelijk om inkomsten/uitgaven sociaal
domein goed tegen elkaar af te zetten. Maar tekort is in de miljoenen (obv eerdere verdeling inkomsten).
Pag. 20 bijdrage IBA € 362.880,=, wat zijn tot nu toe de resultaten voor Brunssum
betreffende IBA?
- Treebeekplein is concreet, besteksvoorbereiding / aanbesteding en uitvoering starten dit jaar, volgend jaar
gereed (betreft realisatie)
- Leisurelane, deeltraject in Brunssum langs Emmapark (betreft planvorming)
- NATO / omgeving Brunssumerheide: verdere uitwerking van gebiedsvisie (betreft planvorming)
- Clemensdomein: aanpassing infra en parkeren, en uitwerking gebiedsinrichting i.s.m. gemeente Beekdaelen
(betreft planvorming)
Pag. 26 Wat opvalt is dat bij criminaliteit preventie, minder dan de begrote financiële
middelen zijn uitgegeven, terwijl er toch van alles aan de hans in Brunssum, hoe is dat mogelijk?
Zie toelichting op taakveld: calamiteitenpotje niet hoeven aanspreken.
Pag. 27 Vroeg signalering, gebeurt dit door instanties of worden de burgers er ook bij
betrokken, daar zij het vaak eerder constateren dan desbetreffende instanties?
Door professionals in samenspraak met de ouders
Pag. 31 In 2018 hebben meer kinderen van statushouders gebruik gemaakt van het
leerlingenvervoer, vanwege vervoer naar de taalschool in Heerlen. In vrijwel alle gevallen gaan deze kinderen met
taxivervoer, waardoor de uitgaven € 32.000 hoger uitkomen. Taxi? Openbaar vervoer niet aanwezig? Uitleg graag.
Kinderen van statushouders hebben, op het moment van huisvesting vanuit een AZC, veelal te maken met een
taalachterstand waardoor zij niet op een reguliere basisschool kunnen instromen. Deze kinderen spreken
niet/nauwelijks Nederlands. Hun beperkte taalbeheersing maakt dan dat zij een gespecialiseerde taalschool
moeten bezoeken om hun taalniveau op peil te brengen. Vervolgens kunnen zij dan doorstromen naar een
reguliere basisschool. De noodzaak voor het bezoeken van een bepaalde school vloeit dus niet voort uit een
medische beperking. Een indicatie is daarom niet nodig. Ook bij deze doelgroep geldt dat altijd de goedkoopste
passende vervoersmogelijkheid wordt bezien:
De kinderen gaan met leerlingenvervoer als beide ouders niet in de gelegenheid zijn om zelf de kinderen naar
de taalschool in Heerlen te brengen (bv. vanwege hun eigen inburgeringslessen).

Vergoeding openbaar vervoer (met begeleiding) is optie 1 binnen het leerlingenvervoer. Taxivervoer is aan de
orde als OV niet mogelijk is.
Pag. 43 volksgezondheid, aanbieden van vaccinaties: zien wij ook een toename van kinderen
die niet ingeënt worden?
Nee, dat is (nog) niet zichtbaar in Brunssum.
Pag. 47 verkeer en vervoer: graag had ik willen weten uitgaven straat verlichtingsverschil
vorige verlichting en nu de LED verlichting.
Geplande bedragen worden uitgegeven.
Wat betreft stroomverbruik: De gemeente Brunssum had reeds zeer veel energiezuinige traditionele armaturen.
Daarom is het break-even point voor Brunssum laat ten opzichte van andere gemeenten voor toepassing van
LED armaturen. Rond 2013-2014 zijn wij gestart met het toepassen van LED armaturen. Sinds die tijd is het
energieverbruik met circa 10% gedaald. Door de stijgende energiekosten per Kwh, zijn de uitgaven aan energie
gelijk gebleven over die periode.
Pag.48 Fietsenstalling centrum Brunssum, voor mij totaal onbekend.
In de begroting 2018 was door de raad 100.000 euro vrijgemaakt voor de aanleg van een fietsenstalling in het
centrum. Omdat de discussie over de te kiezen locatie lang duurt is het geld eind 2018 overgeheveld naar dit
jaar.
Pag.49 openstellen voetbalcomplexen: geen vandalisme, dan openstelling gewoon zijn
doorgang laten vinden voor de komende jaren.
Afgelopen jaar is nauwelijks gebruik gemaakt van de openstelling. Deze zomer zijn 2 complexen in onderhoud
dus so wie so dicht. We beraden ons dan ook nog over de openstelling dit jaar.
Pag. 67 Wanneer verwacht men de invulling voormalig BSV terrein te bewerkstelligen?
De planning in de grondexploitatie is uitgifte van de resterende kavels 2019
Pag.84 Heeft de markt nog bestaansrecht gezien de 11 vaste plaatsen erg aan de magere
kant is?
Gesprekken met marktkooplui hebben plaatsgevonden, zijn tevreden, markt voorziet in een behoefte. Verdere
doorontwikkeling wordt verder meegenomen in Centrumvisie.
Pag. 92 Ratio weerstandsvermogen kan terug gebracht worden naar ruim voldoende, graag
uw reactie.
Dat is een optie. In begroting 2020 keus maken. Überhaupt staat weerstandsvermogen onder druk komende
jaren.
Pag. 108 verzuim: hoe hoog is het ziekte verzuim onder het personeel?
1e kwartaal 2019: 7,44%
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