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Ons Diemen Waarom was er structureel 750k te weinig begroot voor specialistische hulp in 2021? Was dat niet te voorzien?

Betreft geen vraag over de begroting 2022 maar meer de begroting 2021.
De extra kosten voor jeugdzorg komen voort uit de Jaarrekening 2020 en worden in de 4e kwartaalbrief 2021
verwerkt in de budgetten voor 2021.

Leefomgeving en klimaat
99
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Tijdens de tafeltjesavond is ook met betrekking tot onderstaande vraag ook aangegeven dat er verschillen zijn tussen Tekst wordt aangepast.
de afvalinzameling laagbouw (redelijk tot goed) en hoogbouw (minder goed). Kan de betreffende ambtenaar dit ook
opnemen in de beantwoording zodat het voor de raad helder is.
Betreft afvalinzameling en verlaging restaanval, blz 99:
"Met het vastgestelde afvalplan is er zeker de ambitie om het aandeel restafval veel verder te doen dalen. Met het
uitbreken van de coronacrisis en daarmee het vele thuiswerken, is echter de hoeveelheid restafval per huishouden
explosief toegenomen. Met de wijzigingen in de afvalinzameling eind 2020 en begin 2021 is, ondanks de coronacrisis,
een duidelijke daling van de hoeveelheid restafval ingezet. Waar in 2020 dit getal nog uit kwam op 230 kilo per inwoner
per jaar, zakken we richting het eind van 2021 ongeveer richting de 200 kilo per jaar. Als in 2022 de 180 kilo wordt
bereikt, is er nog een steeds een sprake van een daling van 20% in het aangeboden restafval per huishouden t.o.v.
2020."

Financiële begroting
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Ons Diemen Welke investeringsposten vallen onder economisch nut bij Activa?

254

Ons Diemen Welke posten vallen onder maatschappelijk nut?

254

Ons Diemen Waarom staan de voorraden als negatief bedrag in de Activa (-17.059)?
VVD

Investeringen hebben economisch nut als ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of als ze kunnen
bijdragen aan het genereren van middelen.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen middelen, maar vervullen wel
duidelijk een publieke taak. Het betreft investeringen in bijvoorbeeld wegen, water en groenvoorzieningen.

Dit betreft de voorraden van de Grondexploitatie die door de grondverkopen binnen Holland Park West een
negatieve voorraad veroorzaakt.
Sinds een flink aantal jaren worden aan te schaffen materialen voor het aanleggen van straten en wegen c.q. het
€ 13.000 per jaar. Dit is terug te vinden op pagina 101 van de begroting.
onderhoud van straten en wegen geactiveerd. Wat zijn voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 de afschrijvingskosten Cumulatievebedragen voor de jaren 2022 t/m 2025:
die hiermee samenhangen (of mochten betreffende gegevens expliciet in de begroting zijn opgenomen waar kunnen we In 2022 is dit € 111.000
deze vinden?)?
In 2023 is dit € 124.750
In 2024 is dit € 138.000
In 2025 is dit € 151.400

