Beantwoording schriftelijke technische vragen Begroting 2022
Pagina

Vanuit

Vraag

Antwoord
Inleiding

Auditcommissie

11

11

12

14

Nog openstaande vragen en opmerkingen afkomstig uit de Audticommissie:
- Opmerkingen taal & plaatjes.
- Afkortingenlijst nog niet compleet
- openstaande zaken - Paragraaf Verbonden partijen: '@tekst begroting2021'

Twee na laatste alinea.
Over inzet stelposten. De stelposten zoals in de kadernota genoemd op blz 7 worden nu ingezet om tot een
sluitend meerjaren perspectief te komen. Belangrijkste stelposten zijn de groei van Diemen en Diemen 22.
Betekent een en ander dat hiermee alle extra uitgaven, die samenhangen met de groei van Diemen de komende
jaren en alle kosten voor Diemen 22, nu in de meerjaren begroting zijn verwerkt? Uiteraard voor zover de kosten
redelijkerwijs op dit moment zijn te voorzien.
Ons Diemen Financieel vertrekpunt (na de tabel) staat dit “ Ook de jaren daarna tonen een positief structureel saldo” en dat
we tot 2025 meer (extra) ontvangen uit het gemeentefonds. Hoe verhoudt zich dit tot de waarschuwing i.v.m.
herverdeling van het fonds? Moet we dan niet extra voorzichtig omspringen met deze extra’s door bijv. deze toe
te voegen aan de reserves?
Ons Diemen Herverdeling gemeentefonds staat “niet te kwantificeren” risico. Waarom wordt er dan uitgegaan van een
negatieve ontwikkeling met waarschuwing? Is daar een onderbouwing voor (informatie die nog niet gedeeld is
met de raad = het voorliggende voorstel)? Ook al staat er prognose v.a. 2023 - 2027.
Zo weten we ook nog niet welke bijdrage uit het gemeentefonds komt voor de energietransitie structureel?
Zijn de bijdragen uit het gemeentefonds geoormerkt?

- Taalopmerkingen zijn verwerkt en plaatjes aangepast.
- Afkortingenlijst aangevuld.
- oude teksten zijn alsnog geactualiseerd.
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Waar staan we op financieel gebied - salarissen.
Mbt de kleine capaciteitsverschillen die bij het maken van de teamplannen naar voren kwamen. Er wordt
genoemd dat dit wordt veroorzaakt door toezeggingen vanuit het verleden. Om wat voor toezeggingen gaat het
hier dan?

Voor de groei van Diemen is ieder jaar weer nieuw budget beschikbaar dus aan die 'stelpost' kunnen we ieder jaar opnieuw invulling geven / inzetten als dekking.
Diemen '22 zou zoals we nu kunnen overzien volledig ingevuld zijn.

Dat is een terechte constatering. Het college is terughoudend met het inzetten van nieuw beleid omdat de 'overschotten' hard nodig zijn om de verwachte
toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
Deze bedragen in een reserve storten is een mogelijkheid. Dit nu al verwerken zou een onzuiver beeld geven van de het meerjaren perspectief.
Onlangs is extra informatie van het Rijk ontvangen. Er is een uitgebreide memo opgesteld waarin een toelichting wordt gegeven op de herverdeling en de
effecten daarvan voor de DUO-gemeenten.
Dat klopt, wanneer dit in een circulaire wordt verwerkt ontvangt u deze informatie.
Nee, de gelden die we ontvangen uit het Gemeentefonds zijn algemene middelen. In enkele gevallen wordt er incidenteel geld toegekend voor bepaalde taken.
Deze worden, indien nodig, dan apart gezet (is niet verplicht).
Dit zijn veelal kleine capaciteitsuitbreidingen die nog niet verwerkt waren in de formatie-overzichten per team.
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Doelstelling 4.2:
De bedoeling is dat mensen elkaar helpen en gebruik maken van het eigen netwerk.
We faciliteren ontmoeting op sociaal vlak (huizen van de buurt, communitybuilding, lotgenoten contact, maatjesprojecten) om het netwerk te vergroten, maar
Hoe loopt dit? Met Diemen voor Elkaar zijn er 100 koppelingen gedaan, een mooi resultaat. Op welke manier gaat ook fysiek (via ruimtelijke inrichting en ook in de de omgevingsvisie) is aandacht voor verbinding en ontmoeting. En we investeren in het versterken van de
op dit punt de dienstverlening versterkt worden?
zelfredzaamheid, zodat mensen vaardigheden aanleren om een netwerk op te bouwen (clientondersteuning, preventie ggz/maatjes)
Ontwikkelingen en kosten specialistische jeugdhulp.
1. Welke stappen zijn gezet om meer grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg?
2. Binnen welke randvoorwaarden zijn deze stappen bedacht en gezet? En zijn er al eerste resultaten bekend?

Sinds 2018 zijn er regionaal en lokaal verschillende maatregelen ontwikkeld om de financiële beheersbaarheid met betrekking tot jeugdzorg verder te borgen.
Deze maatregelen worden op pagina 150 en 151 van de begroting toegelicht.
De maatregelen zijn erop gericht meer grip te krijgen op de kosten, te verwijzen en financieren vanuit het juiste wettelijke kader en te zorgen voor
administratieve lastenverlichting. Waarbij voorop staat dat de gemeente aan de wettelijke taak en verantwoordelijkheid om jeugdigen indien nodig
specialistische jeugdhulp te bieden voldoet.
Wat betreft de resultaten: de prognose van kosten voor specialistische jeugdhulp 2021 lijkt op het niveau van de kosten voor specialistische jeugdhulp in 2020 uit
te komen. Daarmee lijkt de lineaire stijging van de afgelopen jaren enigszins afgevlakt. Het is niet duidelijk te zeggen of en met welke maatregelen dit te maken
heeft. Daarbij zijn er ook nog altijd verschillende risico’s die spelen binnen de specialistische jeugdhulp, die weer tot hogere kosten kunnen leiden. De risico’s zijn
beschreven op pagina 151 van de begroting.

Ontwikkeling jeugdzorg.
Is er op dit moment een wachtlijst wat betreft Jeugdzorg? Zo ja, hoe groot is deze en wat is de huidige/verwachte Binnen de specialistische jeugdzorg zijn er jeugdzorgaanbieders die genoodzaakt zijn een wachtlijst te hanteren. Het verschilt per aanbieder en zorgaanbod hoe
doorlooptijd?
lang deze wachtlijst is. Dit kan variëren tussen enkele weken tot enkele maanden. De wachtlijsten ontstaan vooral door toename van vraag en een onderbezetting
van personeel binnen jeugdzorgaanbieders.
Uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid ‘Kinderen onvoldoende beschermd’ is ook gebleken dat het voor
een deel van de kwetsbare kinderen nu nog niet lukt om tijdig passende hulp te organiseren. Hierdoor hebben de inspecties besloten de regio’s in Noord-Holland
onder verscherpt toezicht te stellen voor een periode van een half jaar. Hierover is de gemeenteraad op 14 juli 2021 middels een memo geïnformeerd.
Momenteel werken alle gemeenten in Noord-Holland, de inspecties, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders aan een gezamenlijk actieplan naar aanleiding
van het Regiorapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. We houden de gemeenteraad op de hoogte over de voortgang.

Pagina
32

Vanuit

Vraag

Ons Diemen 3e alinea:
1) Wat is het verschil tussen "waar de jeugdige zelf woont" en "waar de jeugdige oorspronkelijk woonde" Graag
een voorbeeld.

2) Raken hierdoor jeugdige die behandeld worden in een andere plaats niet uit het zicht? Met als gevolg
onverwachte kosten.
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Ontwikkeling jeugdzorg.
Uit de behoeftepeiling blijkt dat er vooral vraag is naar extra (sport)activiteiten en huiswerkondersteuning. Wat
wordt er met deze vragen van ouders gedaan?
Financieel effect preventieve en ambulante jeugdhulp.
1, Is het dan niet verstandiger om wel extra middelen aan te vragen voor preventieve of preventie maatregelen
te nemen? we weten namelijk niet hoe de hulpvraag zich ontwikkeld, maar wel dat er tekort in de jeugdhulp is,
2, En wat is tijdig communiseren? hoe wordt de raad hier in meegenomen?
Programma grip en controle in het Sociaal domein.
Is er in het kader van 'Grip en controle', ook inzicht in de verwachte intake de komende jaren met en de
verwachte soort zorg?

Antwoord

1) Met het nieuwe woonplaatsbeginsel is in principe de gemeente financieel verantwoordelijk waar de jeugdige zelf woont. Maar zogenaamd aaneengesloten
verblijf geldt als uitzondering. Mocht een jongere in een verblijfsinstelling wonen, bijvoorbeeld in Amsterdam, dan is Amsterdam waar de jongere woont. Maar in
dat geval is de gemeente waar de jongere vóór het verblijf woonde verantwoordelijk. Kortom, als deze jongere in Amsterdam oorspronkelijk in Diemen woonde
dan blijven wij financieel verantwoordelijk. Een van de redenen van deze uitzondering is dat het gemeenten stimuleert te investeren in preventie.
2) In principe vindt de behandeling en ondersteuning van jeugdigen nog steeds zo veel mogelijk in en om Diemen plaats. Dat verandert niet met het wijzigen van
woonplaatsbeginsel.
Wat veelal niet in Diemen geboden kan worden is verblijf van een jongere in een jeugdhulpinstelling. Deze jongeren oorspronkelijk uit Diemen verblijven dus vaak
fysiek buiten Diemen. Maar met het wijzigen van het woonplaatsbeginsel blijven wij (financieel) verantwoordelijk, en zullen wij ze ook juist in het zicht blijven
houden.

Er is tijdens de beperkende coronamaatregelen ingezet op het faciliteren van huiswerkruimte waar kinderen en jongeren naar toe konden wanneer huiswerk
maken thuis niet goed lukte, er is een zomerschool georganiseerd. Welzijn Diemen heeft in de zomer extra ingezet op activiteiten voor jongeren in de vorm van
workshops voor verschillende leeftijdsgroepen.
De besteding van het preventief jeugdaanbod is grotendeels vastgelegd in inkoop- en subsidieafspraken met partners.
Vooralsnog hebben we geen signalen ontvangen om in het preventieve veld financieel op te schalen.
Indien dat wel nodig is, dan zal de raad geïnformeerd worden middels de kwartaalbrieven.

Ontwikkelingen en trends worden meegenomen binnen het programa 'Grip en controle in het sociaal domein'. Daarnaast wordt er meer inzicht verkregen in de
uitgaven van de afgelopen jaren. Eén van de doelen is om de voorspelbaarheid en de mate van control te vergroten. Inzicht in de verwachte intake/instroom en
de verwachte soort zorg de aankomende jaren kan hier onderdeel van zijn.
Programma grip en controle in het Sociaal domein,
Voor het sociaal domein is een gewijzigde taakstelling opgenomen in de begroting 2022. De oplopende reeks van € 100.000 per jaar is omgezet in een
Het programma “Grip en controle op het sociaal domein” moet volgens de tekst (beleids)keuzes mogelijk maken. taakstelling van € 200.000 in 2023 en € 400.000 vanaf 2024. Invulling hiervan moet plaatsvinden vanuit de keuzes die het programma met zich meebrengt. De
Betekent dat dat in feite een bezuiniging nodig is, en dat niet verwacht wordt dat door beter inzicht
verwachting is dat dit een combinatie zal zijn van maatregelen. Het programma 'Grip op controle in het sociaal domein' zorgt voor een beter inzicht in de kosten
(kosten)efficiënter gewerkt kan worden?
en het daarmee mogelijk maken van (beleids-)keuzes binnen het sociaal domein. De keuze van het in te zetten beleid en de kwaliteit daarvan moet leiden tot
betere beheersing en ook vermindering van de kosten.
Uitvoering op het Sociaal Domein.
Belangrijk punt is het verder ontwikkelen van de integrale dienstverlening, iets wat al jaren gaande is. Is het in
dienst nemen van mensen van de verschillende organisaties en samen een sociaal team Diemen vormen een
verbetering voor de integrale dienstverlening? Wat gaat daarbij goed en waar liggen nog aandachtspunten.

Clientondersteuning.
Zijn er al resultaten bekend van de pilot ‘Voorportaal’? Zo ja, welke zijn dit tot nu toe?
PvdA
Subsidies Sociaal Domein.
1. Hoe wordt de toekomst van het AGO zwembad gezien?
D66
Zwembad AGO.
1, Waarom kan het reguliere leszwemmen niet gewoon in het Duranbad plaatsvinden, zijn er bijvoorbeeld
structureel meer kinderen dat extra capaciteit noodzakelijk is?
Ons Diemen 1e alinea de bullets
Wie bewaakt en borgt deze verschillende wetswijzigingen?

Het sociaal team had al een goede mix van expertise vanuit verschillende organisaties. Het sociaal team bewaakt en investeert in een goede verdeling van
expertise. In de aansturing helpt het wel dat mensen nu in dienst zijn van de gemeente. Daardoor zijn kortere lijnen ontstaan met andere gemeentelijke teams
(Wmo, Sociale Zaken, beleid enz.). De nota bevat ook grotere integrale beleidsopgaven. Dat verdient nog aandacht.
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Ons Diemen 1e alinea Waar staat POH voor?
D66
Wat betekent POH?
GL
Wet Inburgering.
Heeft Diemen plekken om taal in de praktijk te leren? Dus naast de inburgeringslessen te oefenen met de taal
i.h.k.v. de inburgering?

D66

Daklozenopvang.
1, Hoeveel dak en thuislozen zijn er in Diemen?
10.000 euro voor deze hulp lijkt niet veel?

Ons Diemen 3e alinea: vraagt.
Dit willen we in 2022 oppakken.
Wie gaat dat oppakken?
Ons Diemen 4e alinea: opmerking HPD. Staat niet in de afkorting lijst.
Vraag 1) Hoeveel zit er in dit fonds?
Vraag 2) En wie beheert dit fonds?

Nee deze resultaten zijn er nog niet. De pilot is gestart op 1 mei 2021
Politieke vraag
Het reguliere leszwemmen vindt ook plaats in het Duranbad. Daar bestaat echter een wachtlijst van meer dan een jaar.

De wetswijzigingen worden gevolgd door de betrokken beleidsmedewerkers binnen het Sociaal Domein, in samenwerking met collega's van Team Administratie.
Praktijkondersteuner huisarts
Praktijkondersteuner huisarts
Diemen maakt gebruik van het aanbod van ‘taalmaatjes’ van vluchtelingenwerk. Waarbij een statushouder wordt gekoppeld aan een Nederlandse vrijwilliger om
de taal te oefenen. Daarnaast zijn er andere activiteiten die deze groep weet te vinden, bijvoorbeeld het leef en leerpunt in ’T Kruidvat. Tot slot is werk of stage
ook een plek waar de statushouder, buiten de taallessen om, het Nederlands kan oefenen en leren. Ook de OBA biedt veel opties.

Het is onbekend hoeveel dak- en thuislozen er in Diemen zijn. Het opgevoerde bedrag is een onderdeel van de preventievzorg. Het project 'Vroeg erop af' waarbij
al bij beginnende betalingsachterstanden contct wordt opgenomen is een ander We zullen in 2022 met een nadere invulling van de ambulante preventiezorg
komen.
Het onderwerp valt onder de wethouder Wonen. Ambtelijk zal dit belegd worden bij Team Beleid Samenleving en Team Ruimtelijk Beleid.
HPD staat voor Huurdersplatform Diemen. Dit zal worden toegevoegd aan de afkortingenlijst.
Vraag 1: Het woonlastenfonds is een post op de begroting. Er is geen apart fonds opgericht.
Vraag 2. De verantwoordelijk wethouder is de wethouder Wonen.
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Huisvesting vergunninghouders: tussenvoorziening.
1. Waarom worden hier geen ouderen genoemd? Zijn er geen ouderen onder spoedzoekers of daklozen?
2. Waarom eindigt u deze uitgebreide alinea over een urgent probleem met de zin: ‘Het is nog niet bekend of de
gemeente Diemen een tussenvoorziening wil gaan ontwikkelen.’?
Wie dient te bepalen of de gemeente Diemen een tussenvoorziening wil gaan ontwikkelen?
Flexwonen:
3. Is er geen vraag vanuit de doelgroep ouderen naar flexwonen?

1. Ouderen zouden in principe ook als doelgroep benoemd kunnen worden.
2. In de provinciale regiegroep flexibilisering asielketen vindt overleg plaats over de huisvesting van vluchtelingen en vergunninghouders. Dit overleg is in
voortgang.

3. Flexwonen heeft een vorm van tijdelijkheid. Ouderen kunnen door bijvoorbeeld scheiding een spoedzoeker zijn en daarmee belangstelling voor een tijdelijke
woonoplossing hebben. Ouderen worden niet uitgesloten van flexwonen, maar het is niet de eerste groep om een tijdelijke woonoplossing aan te bieden.
43
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Prestatie-indicatoren.
Waarom verwijst u bij de cijfers onder Werkelijk 2020 naar cijfers uit de Gezondheidsmonitor 2016?
Heeft u geen actuelere gegevens?
De Coronapandemie heeft toch veel nieuwe onderzoeksresultaten opgeleverd?

In november 2021 komt de nieuwe gezondheidsmonitor 2020 uit.

Veilig
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Visie/strategisch doel.
Recent hebben bijna 40 burgemeesters in het manifest ‘Ondermijnende criminaliteit’ opgeroepen tot een
verbeterde aanpak van ondermijning. Door huidig beleid hebben criminelen vrij spel in Nederland. De
burgemeesters willen o.a. ‘de gouden roltrap voor de georganiseerde criminaliteit’, die met name voor de jeugd
funest is, afbreken. Maar ook willen ze softdrugs legaliseren en de samenleving mobiliseren.
Veel van deze punten herkennen we terug in het Diemens en regionaal veiligheidsbeleid, in het bijzonder de
aanpak Scheerlicht. Ondertekenaars zijn o.a. burgemeester Langenacker van Ouder-Amstel, Hamming van
Zaanstad en Weterings (oud-raadslid VVD Diemen) van Tilburg. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft
gezegd te overwegen om zich aan te sluiten bij het manifest.
Vragen:
1. Bent u benaderd voor het ondertekenen van dit manifest?
2. Bent u bereid zich alsnog aan te sluiten bij de ondertekenaars?
Betreft geen technische vraag, maar in overleg met de portefeuillehouder kunnen wij het volgende melden: de burgemeester is niet benaderd voor het
ondertekenen van het manifest, maar hij steunt de inhoud van het manifest wel. Dat heeft de burgemeester al op 20 september 2021 via Twitter en ook aan de
initiatiefnemers
weten.
In
de wijk wordt laten
via onder
meer het Sociaal team , maar ook direct met de wijkagenten samengewerkt. De wijkverpleegkundige is door de wijze van organiseren

Ons Diemen laaste zin/bullet 1)Hoe staat het met de samenwerking in de wijk met inwoners maar ook de wijkagent,
handhavers, wijk coördinator, straat coach en wijkverpleegkundige? 2) Waaruit blijkt de Integrale aanpak in de
wijk?

OnPD

van de wijkverpleging (marktwerking) niet één vaste persoon. Deze komt in een specifieke casus eventueel wel aan de orde. Met bewoners wordt via de
wijkcoördinator, maar ook rechtstreeks contact gelegd. In de meeste gevallen wordt bij meldingen eerst met de melder rechtstreeks contact gelegd. Door corona
is de wijkaanpak 'Samen voor een veilige buurt nog niet goed van de grond gekomen. In 2022 zal dit hopelijk wel kunnen.

1.2.2 - Continueren van inzet van straatcoaches, mediation en buurtbemiddeling bij conflicten tussen buren
(met name bij koopwoningen)
Vraag:
Hoe meten we dat deze inzet nut heeft ?
Zijn er cijfers of metingen beschikbaar?

Straatcoaches worden vooral ingezet bij conflicten met of tussen jeugd of bij gevallen van jeugdoverkast. Daarnaast wordt er een beroep op gedaan bijvoorbeeld
bij een kermis/evenement, maar ook hebben zij een bijdrage geleverd ten tijde van het toezicht houden op het naleven van de coronamaatregelen (aanspreken
jeugd). Zij functioneren dan als extra oren en ogen voor onze Boa's/toezichthouders en politie. De rapportages worden ambtelijk en soms bestuurlijk besproken
en er is tevredenheid over de inzet. Buurtbemiddeling / mediation wordt vooral toegepast bij conflicten tussen bewoners / buren. In 2020 zijn er 10
bemiddelingen uitgevoerd. Jaarlijks worden de resultaten besproken, ook hier zijn wij tevreden over.
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Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen).
1. De baten van de gebundelde uitkeringen worden verlaagd met € 0,9 miljoen. De verlaging wordt budgettair
neutraal verwerkt. Graag een toelichting want dit is niet geheel duidelijk.

staat dit bij de alinea ‘gebundelde uitkering …” : bij de begroting is rekening gehouden met een specifieke
uitkering van circa € 8,9 miljoen. Voor 2021 is door het Ministerie van SZW de voorlopige beschikking ontvangen
voor deze specifieke uitkering, vastgesteld op circa € 8,0 miljoen. Waarom wijkt de vastgestelde uitkering zoveel
af van de begrote uitkering (0,9 miljoen)?
Sociaal Team.
Er staan momenteel 6 gezinnen op de wachtlijst. Krijgen deze gezinnen alsnog een vorm van ondersteuning? Zo
ja, welke ondersteuning? En wat is de doorlooptijd wat betreft de wachtlijst?

Advies bewindvoering door de gemeente.
Wie gaat dit advies geven?
Bij welke functie is dit belegd?

Met budgettair neutraal wordt bedoeld dat zowel de baten als de lasten met een zelfde bedrag worden verlaagd.
Wij hebben de toelichting nogmaals gelezen en zijn tot de conclusie gekomen dat het volgende zinsdeel kan komen te vervallen omdat het een herhaling is van
informatie:
"en derhalve de verlaging budgettair neutraal te verwerken."
Ten tijde van het opmaken van de begroting 2021 is er, op basis van onder andere het Ministerie, vanuit gegaan dat het uitkeringsbestand door Covid-19 enorm
zou toenemen. Naar nu blijkt is het bestand toegnomen, maar niet explosief. Aan de hand van de voorlopige beschikking voor 2021 (ontvangen mei 2021) wordt
daarom de begroting 2022 bijgesteld naar € 8,0 miljoen

De gezinnen op de wachtlijst krijgen geen ondersteuning vanuit het Sociaal Team. Meestal zijn het andere instanties die aanmelden bij het Sociaal Team. Vanuit
hen is er soms nog wel ondersteuning (afhankelijk van de instantie). Waar nodig kan een aanmelder wel overleggen met de werkbegeleider van het Sociaal Team.
Wat betreft de doorlooptijd: Er is geen vast moment van afsluiten. Hier wordt per casus een inhoudelijke afweging gemaakt. Op dit moment worden de
aanmeldingen binnen 1 a 2 maanden meestal verdeeld.
Op dit moment wordt via een pilot (Blijvend Veilig) in de regio, ook Diemen, bekeken op welke manier casussen langer in in het vrijwillige kader kunnen worden
opgevangen. Dat heeft consequenties voor de doorlooptijd en belastbaarheid van het sociaal team.
Het onderzoek naar hoe hier het beste invulling aan kan worden gegeven is nog gaande.
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Wat mag het kosten?
In lijn van vorige vraag: bij wat mag het kosten staat bij baten 8.449, waarom geen 8.000?

De baten van het programma bestaan uit veel meer dan alleen de gebundelde uitkering. Vandaar dat het bedrag hoger is dan de € 8 miljoen van de hiervoor
genoemde uitkering. Denk hierbij aan onder meer terugvorderingen en verhaal in verband met (onterecht) verstrekte uitkeringen.

Vrije tijd
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Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval.
1. Is het juist dat tijdens de verbouwing van de Omval een deel van de Grote Zaal niet gebruikt kan worden, omdat
er rijen stoelen moeten verdwijnen? Minder stoelen betekent minder inkomsten.
2. Waarom is hieraan geen aandacht besteed in het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet en
in deze begroting?
3. Bent u bereid eventuele derving van inkomsten tijdens de verbouwing te compenseren?
2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod - prestatie-indicatoren
- 2.1.1. Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film.
1. Waarom is het geraamde aantal bezoekers zo laag in 2022?
Komt dat door de verbouwing?

1. Dit is niet juist.
2. nvt
3. nvt
1. De afgelopen jaren is het geraamde aantal bezoekers steeds hetzelfde. De raming staat dus los van de verbouwing. Het gaat hier overigens om een behouden
raming gebaseerd op met de Omval gemaakte prestatieafspraken.
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Ons Diemen Tabel 4e regel: Op welke locatie is het onderkomen van de terreinmeester?
En op welke locatie worden Elektronische installaties en LED verlichting aangepast?

De locatie van het onderkomen van de terreinmeester is Sportlaan 15. Op deze locatie in het gebouw worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

236

Ons Diemen Bij de Baten: Wat is Spuk Sport BTW?

Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet op de omzetbelasting verruimd. Er is een Specifieke uitkering sport (SPUK) voor gemeenten om het btw-nadeel
te compenseren. Deze regeling loopt door van 2019 tot en met 2023.
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Ons Diemen Wat willen we bereiken? Punt 1.1 t/m 1.4 Ook in de Gemeente Diemen is het lerarentekort nu goed zichtbaar.
Niet voor alle groepen staat een vaste leerkracht. We hebben zelfs gehoord dat er 1 groep is die structureel een
dag thuis is in de week. Dit zal vast meer zijn.
Wat kan en gaat de Gemeente Diemen hier aan doen?

Het lerarentekort is een vraagstuk waar we als gemeente beperkt invloed op hebben. In tegenstelling tot Amsterdam heeft Diemen geen middelen ontvangen om
bijvoorbeeld aantrekkelijker salaris te bieden. Wel is in 2020 fte vrijgemaakt om te doen wat binnen de mogelijkheden ligt, namelijk: 1. Directe bemiddeling voor
sociale huurwoningen voor leerkrachten, 2. afspraken met Greystar dat leerkrachten voorrang krijgen op OurDomain woningen, 3. mogelijkheden in beeld mbt de
starterslening voor leerkrachten van buiten Diemen. 4 extra inzet voor waardering van leerkrachten 5 een pilot voor mensen in de bijstand als toezichthouder in
de klas terwijl leerkrachten in quarantaine digitaal vanuit huis les gaven. Deze pilot heeft meerdere zij-instromers opgeleverd.
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Ons Diemen Wat gaan we er voor doen? Punt 1.1.3 en 1.2.1 In bijv. de gemeente Amsterdam krijgen scholen subsidies voor
BTO (brede talentenontwikkeling, bewegingsonderwijs etc.).
Hoe wordt dit gefinancierd en/of verdeeld?

In Diemen bestaan er ook subsidies onderwijsvoorzieningen zoals voor schoolsportdagen, uren voor vakdocent gymnastiek en onderwijsbegeleiding. De 1
oktobertelling (leerlingenaantallen) is daarbij leidend
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Ons Diemen Bij onderwijs uitgave van 544.000 voor Bredeschool en Gymzaal Holland Park. Waaraan wordt dit bedrag
besteed?

Dit bedrag is nodig om de kapitaallasten van de investeringen te bekostigen (afschrijving en rente).

Onderwijs

Gebiedsontwikkeling
81
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Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)
1. Bijdrage voor ODNZKG gaat omhoog door aangepaste wet- en regelgeving. Wordt dit niet door het Rijk
gecompenseerd?

Ons Diemen 4e Alinea staat “De inschatting is dat Duo+ in 2022 30.000,- euro extra kosten zal maken. In de daaropvolgende
jaren zal dit gaan om een bedrag van ongeveer 55.000,- euro”.
Waar worden deze extra kosten naar verwachting gemaakt?
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De gemeente ontvangt 6.000 euro per jaar via het gemeentefonds voor Omgevingsveiligheid in de periode 2021-2024. Dit budget wordt ingezet voor de jaarlijkse
bijdrage aan de Omgevingsdienst NZKG. Onbekend is nog in welke mate gemeenten door het Rijk worden gecompenseerd voor de overdracht van bodemtaken
aan de Omgevingsdienst.
Kosten Duo+ Omgevingswet (I&A)

Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'.
1. Komen doorstroommaatregelen waar passend ook beschikbaar voor mensen die huren in de vrije sector of een Het beleidsvoorstel voor 'Van Groot naar Beter' moet nog gepresenteerd worden.
koopwoning hebben?
2.1 - Omvang voorraad sociale huurwoningen in beheer van woningcorporaties.
Vraag: Hoe komt het dt de omvang voorraad van de sociale huurwoningen in 2021 minder begroot is dan
werkelijk in 2020 opgesomd zijn?

Sinds de jaarstukken 2020 is een definitie-wijziging doorgevoerd na overleg met de wethouder: De definitie is vanaf jaarrekening 2020: alle zelfstandige sociale
huurwoningen in bezit van woningcorporaties. Dat staat ook als zodanig in de voetnoot genoemd in de jaarstukken 2020. Het verschil wordt veroorzaakt door de
zelfstandige woningen voor studenten.

Leefomgeving en klimaat
93
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Visie/Strategisch doel.
Wat betekent: Diemen handhaaft de regelgeving waar de leefomgeving dat vergt?

Dit betekent dat we het houden van toezicht en het handhaven op overtredingen in eerste instantie informatiegestuurd oppakken. Op basis van onze
informatiesystemen kunnen we zien waar zich met name welke handhavingsissues voordoen. Zo zijn er bijvoorbeeld locaties waar sprake is van ofwel
fietsproblematiek, afvalproblematiek, hangjongeren en/of andere problematieken. Dit noemen we zogenaamde hotspots. Een hotspot vergt meer toezicht dan
een locatie waar zich die problematiek niet of nauwelijks voordoet.
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Vraag
Extra inzet op energietransitie.
Toegekende subsidie RREW
1. Hoeveel subsidie is aan de gemeente toegekend?
2. Waaraan kan deze subsidie worden besteed?

3. Zijn er al bedragen uitgegeven? Zo ja, hoeveel en waaraan?

4. Kunnen uit deze subsidie ook infrarood-panelen gefinancierd worden waarmee het aardgasverbruik en de
energierekening aanzienlijk verlaagd kunnen worden?

5. Hoe is de stand van zaken bij de werving van vrijwillige energiecoaches?
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Extra inzet op energietransitie.
“Het toekennen van Rijksbudget aan de gemeentefondsen om de energietransitie te bekostigen is doorgeschoven
naar het nieuw te formeren kabinet. Afhankelijk van de snelheid van de formatie is het mogelijk dat de gemeente
de kosten voor de extra inzet op energietransitie met de wijkgerichte aanpakken over 2022 volledig uit eigen
middelen zal moeten betalen. Wij stellen daarom voor de kosten van 2022 ten laste van de reserve
Duurzaamheid te brengen.”
Vraag: Ik neem aan dat als het nieuwe kabinet alsnog besluit tot toekenning van het bewuste Rijksbudget het
bedrag weer teruggezet wordt naar de reserve Duurzaamheid?
Kosten onderhoud sportpark.
Bij de begroting 2023 kan er een kostenindicatie gegeven worden. Waarom kan dat nu niet bij deze begroting?
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“3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar (verplicht)
Om te voldoen aan de VANG-doelstellingen (100 kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) wordt er
toegewerkt naar die 100 kg per inwoner per jaar.”
1. Begroting 180kg is hetzelfde als voor 2021. Daar spreekt geen ambitie uit voor verbetering. Is dat er wel?
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Meerjareninvesteringsplan.
In 2025 wordt in tegenstelling tot in 2022, 2023 en 2024 niet geïnvesteerd in nieuw bestratingsmateriaal. Wat is
hier de reden voor?
In hoeverre moet nieuw bestratingsmateriaal volgens de BBV verplicht worden geactiveerd? Of kunnen de
materialen ook worden genomen als kosten?

105/109

112

VVD

OnPD

Diemen is een verkeersveilige gemeente (pag. 105)
Hoe kan dit worden gemeten als de prestatie indicatoren ontbreken? Zie de laatste tabel op pagina 109.

Antwoord

1. In totaal heeft de gemeente Diemen € 237.386,21 RREW subsidie ontvangen.
2. De gemeente kan met de RREW subsidie huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. De volgende activiteiten worden
gesubsidieerd:
•het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar-bewoner of de huurder zelf aan kan brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie;
•verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten inregelen;
•het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning van een huurder of eigenaar-bewoner;
•het geven of laten geven van algemeen advies.
Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rrew
3. Ja, er lopen al twee (van in totaal elf) projecten:
•Gezamenlijke inkoopactie voor isolatiemaatregelen: € 3.560,•Buurtactie Energiezuinig Wonen Diemen Zuid: € 9.000,Een belangrijk deel van de subsidie ad €161.161,- wordt ingezet voor het verstrekken van vouchers aan woningeigenaren en huurders in Diemen. Daarnaast vindt
er voor € 43.550,- inhuur plaats
van het regionaal energieloket voor het uitvoeren van meerdere specifieke energieprojecten
(buurtactie energiezuinig wonen Diemen Zuid, meerdere collectieve inkoopacties, webinars,
en het ontwikkelen en beheer voor 1 jaar van de transitievisie warmte tool).
De activiteiten moeten uiterlijk 31 juli 2022 zijn afgerond.
4. Nee. Vanuit de cadeaubonnen die in het kader van de RREW regeling worden verstrekt is dit helaas geen mogelijkheid. Wij houden de lijst maatregelen van
Milieu Centraal aan, deze geeft aan welke energiebesparende producten aangeschaft kunnen worden. De lijst is te vinden op
https://regionaalenergieloket.nl/ohis-webshop, en dan onder Bijlage B: Lijst van energiebesparende producten.
De reden hierachter is waarschijnlijk dat IR-panelen, omdat ze veel stroom gebruiken, alleen CO2-besparend zijn onder bepaalde voorwaarden (alleen op een
specifieke plek, niet in verblijfsruimten).
5. We zijn momenteel bezig met de werving van vrijwillige energiecoaches. We streven ernaar 10 te vinden die dan meedoen aan een training van drie dagdelen.
Er zijn momenteel 3 vrijwilligers die mee willen doen en een paar die mogelijk aanhaken. We zoeken nog minimaal vier geïnteresseerden en hopen dan de
training in de komende maand te kunnen starten. Vervolgens gaan de energiecoaches aan de slag met het voeren van adviesgesprekken.
Zie
ook https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Duurzaamheid/Rechter_kolom/Ook_bekeken/Huurders_zelf_aan_de_slag
Inmiddels
is duidelijk dat met de miljoenennota is voorgesteld incidenteel 72,5 miljoen vrij te maken voor de kosten voor de energietransitie bij decentrale
overheden in 2022. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is er geen voorstel gedaan voor een meerjarenuitkering voor de energietransitie aan het
gemeentefonds. Het is op dit moment nog niet duidelijk welk bedrag de gemeente Diemen over 2022 zal krijgen en of dat volledig dekkend is voor de begrote
kosten over 2022. De uitkering voor 2022 zal waarschijnlijk met de decembercirculaire ongeoormerkt aan het gemeentefonds worden toegevoegd. In dat geval
zal het college met de jaarrekening met een voorstel richting uw raad komen. Indien de uitkering later plaatsvindt zal dat voorstel in de betreffende kwartaalbrief
worden opgenomen.

De wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd en daarmee dus de kosten is afhankelijk van de leverancier en de voorschriften voor onderhoud die bij de
geleverde kunst grasmatten hoort. Zodra deze voorschriften bekend zijn inclusief het daarbij behorende materieel kan een kostenopstelling worden gemaakt. De
verwachting is dat de kosten gematigd zullen stijgen vanwege een grotere variëteit aan sportvelden, waardoor er meerdere onderhoudsmethodes toegepast
dienen te worden.
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.
Deze investering is ten onrechte niet opgevoerd. Bij het opstellen van het Programma Groot Onderhoud tot en met 2025 is wel rekening gehouden met deze
investering en deze dient dus alles nog opgevoerd te worden. In 2022 wordt het programma conform de cyclus opnieuw herzien dan volgt er meer duidelijkheid
over wel dan wel niet op te voeren investeringen voor het nieuwe materiaal. Overigens is het vanuit de BBV geen verplichting om nieuw materiaal bij
onderhoudswerken te activeren.

Verkeer

We houden de cijfers op het gebied van verkeersveiligheid voor de gemeente Diemen structureel bij, onder meer samen met de Vervoerregio Amsterdam. De
beschikbare en verplichte prestatieindicatoren uit de begroting waren tot nu toe echter niet goed bruikbaar. Inmiddels is dit gewijzigd, wat te laat komt voor deze
begroting. We zullen de gemeenteraad daarom apart informeren over de verkeersveiligheid in Diemen.

Onderzoek fietsoversteek Weteringweg & Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust:
Hoe komt het toch dat we niet onderzoeken dat na de beleidwijziging verkeerstructuur Diemen Zuid, de kant van
de Schelpenhoek hier niet in is meegenomen? Dat zou een uitgelezen kans zijn om daar ook snelheidsremmers te Er is geen inhoudelijke aanleiding om nu maatregelen te nemen op de Boven Rijkersloot in Schelpenhoek. De gereden snelheid is acceptabel en de weginrichting
plaatsen. Kan dat ook worden begroot?
is conform 30km/u. Bij groot onderhoud kan worden overwogen aanvullende maatregelen te nemen. Groot onderhoud in de wijk Schelpenhoek is op dit moment
gepland in 2033.
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Samen besturen
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Ons Diemen "Inwoners en ondernemers van Diemen plukken hier al de vruchten van. De ambities op dat gebied zijn stevig
verankerd in een vastgesteld beleidsplan ten aanzien van participatie, initiatief en communicatie."
Vraag: Welk beleidsplan wordt hier bedoeld.
Diemen doen we Samen. Op dit moment wordt gewerkt aan een vervolg hierop, beoogd wordt de nieuwe stukken nog in 2021 ter besluitvorming voor te leggen
aan de raad.
Hier is helaas sprake van een tikfout. Particapatie bestaat niet, bedoeld wordt participatie.
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Ons Diemen 3e alinea laatste woord: Wat is particapatie?
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Ons Diemen Laatste alinea: staat:"Het beste voor Diemen. Op onze eigen manier". Vanuit welk standpunt is "eigen manier" te De visie voor Diemen'22 is een visie van en voor de ambtelijke organisatie van Diemen. Het gaat er daarbij vooral om "hoe" we uitvoering geven aan onze taken,
beschouwen? Ambtelijk, college, raad of inwoner.
daarbij invulling gevend aan bestuurlijke/maatschappelijke wensen ten aanzien van dienstverlening, communicatie en participatie. De "wat" vraag wordt vooral
bepaald door het bestuur en de samenleving.
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Informatieveiligheid. (eerste alinea)
Waarop is het daar genoemde bedrag van € 50.000,00 gebaseerd? Zowel het incidentele bedrag en het
structurele bedrag? Waaraan zullen deze uitgaven worden besteed, dat deze bedragen tot die hoogte hier
genoemd zijn?

De incidentele € 50.000 is bedoeld om te inventariseren welke verwerkersovereenkomsten met leveranciers nog geactualiseerd moeten worden. Deze
dienstverlening wordt door Duo+ gedaan. Binnen de organsiatie van Diemen zelf gaan medewerkers belast worden met het actueel houden van de
verwerkersovereenkomsten. Het structurele budget is voor capaciteit vrij te maken voor de teams die daar veel mee te maken hebben (sociale zaken, veiligheid,
burgerzaken). Dat betreft niet alleen het actueel houden van verwerkersovereenkomsten maar ook andere werkzaamheden op het gebied van
informatieveiligheid, bijvoorbeeld audits.
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Uitbreiding capaciteit/formatie- Diemen '22.
Niet alle functies konden worden ingevuld vanuit bestaande directieleden en teamleiders. Onduidelijk is waarom De vorige gemeentesecretaris blijft tot en met 2023 beschikbaar voor de Diemense organisatie. Tevens zoeken we een nieuwe gemeentesecretaris. Dit levert
er extra formatiebudget nodig is. Bijvoorbeeld de functie van gemeentesecretaris bestond en bestaat, dus daar
voor enkele jaren dubbele kosten op.
was al formatiebudget voor beschikbaar. Graag nadere uitleg hierover.
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Trainees.
1. Ook gemeente Diemen heeft eerder met trainees gewerkt. In hoeverre zijn deze trainees voor langere tijd aan
de gemeente Diemen verbonden gebleven? Met andere woorden, is het vanuit organisatieontwikkeling bekeken
een goede investering?
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Ondersteuning (Programma) Dienstverlening, Particitpatie en Communicatie.
“Er lopen op dit moment meerdere concrete trajecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de manier
waarop we ons als overheid opstellen richting inwoners”.
Welke trajecten lopen zoal?
3.4.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren.
Vraag/ opmerking:
ik mis dit bij meerdere programma's zo helder benoemd de doelen ook controleren op de realisatie.
Goed dat dit bij dit programma een doel op zich is. kan dit ook worden verankerd bij meerdere programma's?

In 2017 begon de eerste lichting van 4 trainees. Van deze groep is een trainee na enkele maanden vertrokken. Twee trainees zijn in de loop van het tweede jaar
vertrokken. De vierde trainee is langer werkzaam gebleven in Diemen en heeft verschillende functies vervuld. In 2019 is een tweede lichting van twee trainees
gestart. Deze twee trainees zijn in 2021 beide doorgestroomd naar een vaste functie. In september 2021 zijn twee nieuwe trainees voortvarend gestart. Ook
tijdens de traineeperiodes hebben we overigens baat bij trainees, door werkzaam te zijn binnen verschillende teams zorgen ze voor verbinding, verfrissende
vragen, nieuwe ideeën en daarnaast vormen ze tijdelijk extra capaciteit bij teams waar het op dat moment nodig is. Door ook budget binnen Duo+ te ramen kan
onderling uitwisseling plaatsvinden, wat bijdraagt aan kennisuitwisseling en verbinding.

In de betreffende alinea worden al een aantal zaken genoemd, daarnaast wordt bedoeld de participatieaanpak rond de omgevingsvisie, de RES,
herinrichtingsprojecten, maar bijvoorbeeld ook de uitwerking van een organisatievisie (met kernwaarden voor het handelen van medewerkers) en interne
inspiratiesessies in het kader van Diemen '22.
Een dergelijke wijze van controle is grotendeel al standaard verwerkt in onze processen. Wij werken volgens het PDCA-principe (plan-do-check-act).

Ons Diemen In de leeswijzer staat "Na de paragrafen volgt de financiële begroting met daarbij per programma een analyse van Op de pagina's 229 en 230 worden de kosten van overhead apart gepresenteerd en zijn dus niet bij de baten en lasten van de programma's meegenomen De
de verschillen tussen de begroting 2021 en 2022. De ramingen 2021 betreffen de begrote bedragen tot en met de totale overheadkosten staan op de één na laatste regel van de tabel. Deze wijze van presentatie is voorgeschreven door de BBV en veroorzaakt ook het
verwerking van de 3e Kwartaalbrief 2021." Het saldo uit deze programma begroting op blz. 229 minus blz. 230
genoemde verschil.
voor de post Samen besturen bedraagt -941 en begroot voor 2022 voor -2.111 dat is 1,2 miljoen meer.
Vraag: Wat is de verklaring voor dit verschil met de genoemde -666?

Duurzaamheid
138
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Wat gaan we ervoor doen in 2022?
"Voortzetten operatie Steenbreek gericht op het stimuleren van ontstenen en vergroenen van privéterreinen”
Vraag: We zien nog veel tuinen volledig versteend. Wat doet de gemeente er concreet aan om mensen aan te
moedigen deze te ontstenen en te vergroenen?

Er wordt veel naar bewoners gecommuniceerd via verschillende kanalen met de uitleg waarom het belangrijk is om de tuinen groener te maken. Op dit moment
worden er verder gesprekken gevoerd met het IVN om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om vergroeningscursus voor bewoners op te zetten.

Risico's en weerstandsvermogen

Vraag
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Urentoerekening naar projecten.
De behoefte aan deze uren verdwijnt, terwijl de betreffende medewerkers wel nog in Dienst zijn. Risico bedrag is De behoefte aan deze uren verdwijnt op termijn. Voorlopig zijn er de eerstkomende jaren nog voldoende projecten waar begeleiding nodig. Sterker het aantal
900.000. Vraag: Waarom wordt dit risico als laag ingeschat? Om welke en om hoeveel functies in vaste dienst
projecten neemt toe, daarom ligt er een voorstel om het team in 2022 uit te breiden met een extra projectleider. Wanneer op termijn het aantal projecten
gaat dit precies? Hoe gaat u hierop anticiperen?
afneemt dan zal daar op gestuurd worden door vacatures niet meer in te vullen en waar mogelijk de kennis en expertise intern anders in te zetten. Vandaar het
lage risicoprofiel.
De projectleiders in dienst nemen werkt efficiënter en effectiever en is bovendien kostenbesparend. Het team projecten bestaat momenteel uit 7,39 fte.
Waaronder de teamleider, planeconomen, projecleiders en administratieve ondersteuning. De kosten worden zoals aangegeven toegerekend aan
grondexploitaties en grote investeringen.
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Overhead.
In de tabel wordt de overhead in percentage afgezet tegen de salariskosten. Hoe verhoudt het Diemense
percentage zich tot andere gemeenten? Maken wij relatief veel of weinig overheadkosten?

Bedrijfsvoering
De manier waarop gemeenten hun overheadkosten verantwoorden, is zo verschillend dat een onderlinge vergelijking tussen gemeenten zo goed als onmogelijk
is. Bij de aanpassing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies) is besloten dat iedere gemeenten de overheadkosten
inzichtelijk maakt (aparte taak). Er zijn geen afspraken gemaakt over indicatoren, zodoende is een benchmark niet eenvoudig zal door een extern bureau gemaakt
moeten worden wanneer hier behoefte aan is.

Lokale heffingen
187

D66

Kwijtschelding.
1. Genoemd staat een bedrag voor kwijtschelding voor Afvalstoffenheffing. Echter, als deze niet betaald kan
worden is de kans groot dat andere belastingen ook niet of moeilijk betaald kunnen worden, zoals rioolheffing.
Waarom wordt dit niet ook genoemd?
2. Wat doet de gemeente met deze situatie? Welke vorm van (schuld)hulpverlening wordt geboden om de
financiële situatie van deze mensen in balans te brengen?

1. De andere belastingen die we heffen OZB en rioolbelasting zijn aanslagen die aan eigenaren worden opgelegd (geen huur dus). Eigenaren komen niet in
aanmerking voor kwijtschelding, die hebben 'teveel' eigen vermogen.
2. Mensen met geldproblemen kunnen contact opnemen met een schuldhulpverlener. Afhankelijk van de situatie wordt dan advies gegeven en/of een
schuldhulptraject gestart. Een belangrijk onderdeel van schuldhulpverlening is het in kaart brengen en stabiliseren van de financiën.

Onderhoud kapitaalgoederen
189 t/m 200
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In 2021 is er sprake (geweest) van relatief hoge inflatie en van een grondstoffentekort. In hoeverre heeft dit
invloed op de verwachte kosten van de werkzaamheden en projecten die in deze paragraaf genoemd worden?
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1.02 Vervoerregio Amsterdam.
Ten aanzien van verduurzaming van GVB bussen. Wij nemen aan dat het vervanging of ombouw is naar
elektrische bussen. Wat is de planning en hoe snel is Bus 44 elektrisch?

Dat is afhankelijk van de fase waarin de projecten zich bevinden. Ingeval een project al is aanbesteed en de prijzen contractueel vastliggen zullen stijgende
grondstofprijzen in zijn algemeenheid geen effect hebben, aangezien prijzen al gecontracteerd zijn. Voor toekomstige nog te contracteren werkzaamheden, zullen
de prijzen kunnen stijgen en zal dit effect merkbaar zijn na aanbesteding. Ingeval dit aan de orde zal zijn, én daardoor niet binnen de begroting gehandeld kan
worden, zal dit middels de kwartaalrapportages en voor de grondexploitatieprojecten middels het MPG aan uw raad worden gemeld.

Verbonden partijen
Volgens de meest recente nieuwsbrief van de Vervoerregio Amsterdam worden de laatste GVB bussen op fossiele brandstof in 2024 vervangen door elektrische
bussen.

