Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018
Fractie(s)

Vraag

Antwoord

Sociaal Domein/Samenleving / Speerpunten / Kunst en Cultuur
Groen

p73: Kunst en Cultuur. ‘In 2020 vindt de tweejaarlijkse EuroArt

Links

conferentie plaats in Volendam. EuroArt is de federatie van
Europese kunstenaarskolonies. De gemeente treedt voor de
conferentie op als gastheer en organisator. De voorbereidingen
voor dit evenement worden in 2019 gestart.’
Vraag:

Antwoord:

Wanneer en door wie is de beslissing genomen om deze

De Raad heeft op 14 juni 2018 de cultuurnota vastgesteld met de daarin

conferentie naar Volendam te halen?

opgenomen organisatie en gastheerschap van de conferentie van EuroArt. Tot de
verplichtingen van het lidmaatschap van EuroArt hoort dat de leden bij toerbeurt
het gastheerschap van de Annual Meeting op zich nemen. In 2020 is onze
gemeente aan de beurt. Deze verplichting is in het kader van de internationale
ledenbijeenkomst in Duitsland in 2016 aan de orde gesteld. De aanwezige
vertegenwoordiger van het college, in dit geval de toenmalige wethouder voor het
sociaal domein en kunst en cultuur in 2016, heeft hiermee ingestemd.

Sociaal Domein/Samenleving / Financiën
PvdA

Pagina 75: Aframing onttrekking reserve sociaal domein.

Antwoord:

Vraag:

Deze reserve is gevormd om tegenvallers in de uitvoering van de nieuwe taken in

kunt u nader toelichten wat deze reserve precies inhoudt? Hoe

het Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatie) op te vangen en voor het verder

verhoudt deze zich tot het door de raad ingestelde

vormgeven/uitrollen van nieuw beleid. Binnen de gemeente Edam-Volendam is dit

vereveningsfonds sociaal domein? En wat is precies de relatie met

het vereveningsfonds sociaal domein. Officieel heet deze reserve "Bestemde reserve

het niet meer oormerken van geld door het Rijk voor het sociaal

Sociaal Domein". Overschotten of tekorten ten opzichte van de door het rijk

domein? De toelichting in de tekst vinden wij erg onduidelijk als

specifiek ontvangen bedragen werden toegevoegd of onttrokken aan deze

je niet elke dag met deze financieringsstromen bezig bent.

bestemde reserve. Omdat dit geld nu opgenomen is in de algemene uitkering (niet
meer geoormerkt) wordt deze berekening niet meer gemaakt. De kosten worden zo
reëel mogelijk geraamd. Afwijkingen binnen de begroting van onze gemeente
kunnen verrekend worden met de bestemde reserve Sociaal Domein. Nieuw beleid
kan ook gedekt worden uit deze reserve. Uiteraard alleen na goedkeuring van de
raad.
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Volendam|

Sociaal Domein, paragraaf Financiën, pag. 75 Relatie- en

80

netwerkbudget Voor ontwikkeling en beheer van relaties en
netwerken binnen het sociaal domein is € 15.000 per jaar
aanvullend budget noodzakelijk, om de gemeentelijke
regiefunctie in te vullen en te versterken.
Vraag 1:
Kunt u aangeven waar de ontwikkeling en beheer van relaties en

Antwoord 1:
Ja. Het betreft een budget dat gebruikt zal worden voor het structureel verbeteren

netwerken binnen het sociaal domein uit zal bestaan? MGZ (maak

en professionaliseren van de relaties met externe partners, zoals de scholen en de

je over mij geen zorgen) Dienstverlening in het project MGZ werd

huisartsen. In de afgelopen jaren is gebleken dat ruimte nodig is voor het vorm

door de vrijwilligersmakelaar gedaan, als pilotproject. Nu blijkt

kunnen geven van de relatie met deze partijen om gemakkelijker samen tot

dat de pilot succesvol is,willen we dit laten oppakken door het

resultaten te komen. Dit budget zal gebruikt worden voor het organiseren van

“veld”, zodat de vrijwilligersmakelaar ruimte krijgt voor het

werkconferenties, brainstormsessies, bijeenkomsten e.d. Antwoord 2: De pilot is

ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Het inkopen van deze

succesvol, omdat er 60 mensen binnen deze pilot gedurende vier jaar geholpen

werkzaamheden bij het "veld" kost € 15.000 per jaar. Vraag 2:

zijn met hun vraag. Het gaat hierbij om mensen, die zijn aangebracht door

Kunt u aangeven waaruit blijkt dat deze pilot succesvol is?

respectievelijk professionals(grootste groep), vrijwilligers, kennissen buren en
familieleden. Het idee bij aanvang van het project was dat het om eenzame mensen
zou gaan, die een steuntje in de rug nodig hadden om weer onder de mensen te
komen, kortweg te participeren in de samenleving. Bij 55 van de 60 deelnemers
bleek er echter meer aan de hand te zijn en deze mensen konden dan ook niet na
korte begeleiding (maximaal zes maanden) door een vrijwilliger zelfstandig en
blijvend aan activiteiten deelnemen. Problemen waar mensen mee te kampen
hebben zijn o.a. schulden, zingevingsproblematiek en psychiatrische en psychische
problematiek. Hierdoor blijkt het onderhouden van contacten vaker dan verwacht
een probleem te blijven, ook na de eerste zes maanden begeleiding. Om deze
reden krijgen de deelnemers zo nodig voor langere tijd ondersteuning en is de
pilot in een iets andere vorm dan bij aanvang was bedacht, een succes te noemen.
De pilot is inmiddels in projectvorm overgedragen aan de SMD ZW. Dit was de
meest voor de hand liggende samenwerkingsorganisatie, omdat SMD voor onze
gemeente reeds het mentorwerk verzorgt en deze klanten kon opnemen in hun
mentorwerkbestand.
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Sociaal Domein/Samenleving / Financiën / Jongerenwerk
VVD

P75. - Jongerenwerk 200 k structureel is erg veel geld, naast

Antwoord 1:

alles wat al wordt gedaan.

Op 19 april 2018 is door de raad besloten om de gelden voor jongerenwerk

Vraag 1:

beschikbaar te stellen middels het vaststellen van de Nota jeugd. In eerste instantie

Wat behelst dit dan, naast het reguliere werk en LEF dat al is

incidenteel, de eerste evaluatie van het jeugdbeleid kunt u verwachten in 2020. De

begroot?

eerste resultaten zijn positief. Zo is het aantal overlastmeldingen drastisch
afgenomen en zijn jeugdigen – ook degenen die dat het hardst nodig hebben positief in hun kracht gezet. Het jongerenwerk is een onmisbare speler gebleken in
het jeugdveld als partner zowel in het preventieve domein als in de link met het
repressieve domein.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Wat zijn de resultaten to nu toe?

Aangezien het specialistische jongerenwerk in haar huidige functie pas actief is
vanaf juli van dit jaar zijn er los van de bovenstaande bevindingen nog geen
resultaten beschikbaar.

Sociaal Domein/Samenleving / Financiën / Onderwijshuisvesting
VVD

p75. - Onderwijshuisvesting

Antwoord:

Vraag:

1) Het college kan jaarlijks een bekostigingsplafond laten instellen, rekening

Welke mogelijkheden heeft het college geïnventariseerd om het

houdend met de jaarlijks terugkerende kosten en de aanvragen van schoolbesturen

budget niet te hoeven verhogen c.q. welke keuzes heeft de raad

voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting (lees: nieuwbouw, uitbreiding of

om de kosten niet te laten stijgen? (en kom nu niet met een

constructieherstel). Bij jaarlijkse terugkerende kosten gaat het o.a. om onderhoud

makkelijk antwoord als acute sluiting van een of meerdere

alarminstallaties, opvolging alarmmeldingen en vergoeding van vandalismeschade.

schoolgebouwen)

Daarnaast is er budget ingeruimd voor extern advies. Hier wordt jaarlijks rekening
mee gehouden in de begroting t.a.v. onderwijshuisvesting. Echter, lopende het
ontwikkeltraject van het IHP bleek onderzoek naar de staat van de schoolgebouwen
noodzakelijk in de vorm van QuickScans. Op basis van deze rapporten wordt er
verder invulling gegeven aan het IHP Onderwijs. Dit zijn eenmalige uitgaven, maar
dit heeft ertoe geleid dat er budget wordt bij geraamd.
2) In november wordt het concept-programma onderwijshuisvesting door uw
college vastgesteld met daarop twee aanvragen voor de nieuwbouw van twee
scholen. In december 2018 (na OOGO met de schoolbesturen) zal middels een
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raadsvoorstel worden gevraagd om het voteren van de kredieten, die nodig zijn
voor de nieuwbouw van de scholen.
3) In de financiële paragraaf van het toekomstige IHP wordt een prioritering van de
nieuwbouw en renovatie van het scholenbestand weergegeven, gespreid over een
periode van 15 jaar (harde plannen voor de eerste 4/5 jaar), met daarbij de
financiële consequenties, inclusief kapitaallasten op lange termijn. Alvorens het
complete IHP wordt voorgelegd in de raad, trachten wij in december 2018 de
financiële uitwerking van het IHP voor te leggen aan de raad. Dus buiten de
incidentele kosten om - in dit geval voortkomend uit de ontwikkeling van het IHP kunnen het college en de raad de uitgaven t.b.v. onderwijshuisvesting overzien c.q.
controleren. P.S. Ten aanzien van de alarmkosten wordt onderzocht hoe de
gemeente de lasten omlaag kan brengen door de huidige situatie te inventariseren
en vervolgens met de juiste aanbestedingsmethode een raamovereenkomst met
een vaste partij af te sluiten.
Sociaal Domein/Samenleving / Financiën / Recreatie
VVD

P 75. Recreatie. Elk jaar is er een enorme toename.
Vraag :

Antwoord:

Wat is hier de oorzaak van?

de algemene mondiale economische groei zorgt voor een toename van toeristen.

Sociaal Domein/Samenleving / Financiën / Woonzorgvisie
VVD

P75. - Woonzorgvisie

Antwoord:

Vraag:

De woonzorgvisie wordt in de raad van 22 november behandeld. De stukken heeft

welke activiteiten bedoelt het college die 45k structureel kosten?

u inmiddels in uw bezit. Van de €45.000,- is jaarlijks €25.000,- gereserveerd voor
de regeling zorginfrastructuur. Deze regeling is bedoeld voor het stimuleren van
projecten waardoor kwetsbare mensen lager thuis kunnen blijven wonen. In
hoofdstuk 5, speerpunt 2 is te lezen hoe de gemeente zorgorganisaties wil
inspireren om meer technologie in te zetten om thuis wonen mogelijk te maken.
De overige €20.000,- wordt gebruikt voor het realiseren van het
uitvoeringsprogramma zoals communicatie en voorlichting.
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Sociaal Domein/Samenleving / Speerpunten / Buitenspelen/jeugdbouwspeelplaats
Lijst Kras

p.66 Speerpunt Buitenspelen / Jeugdbouwspeelplaats. Er is een

Antwoord:

investeringskrediet va 250.000 euro aangevraagd voor de

Zoals aangegeven in het coalitieakkoord worden de voorzieningen voor de jeugd

Jeugdbouwspeelplaats en voor de exploitatie wordt jaarlijks

uitgebreid door de realisatie van een bouwspeelplaats. Op deze bouwspeelplaats

90.000 euro begroot. In Purmerend en Amsterdam zijn dit soort

kan de jeugd zowel technisch als creatief in de buitenlucht bezig zijn door middel

speelplaatsen te vinden op “braak liggende terreinen” waar de

van het bouwen van hutten met pallets, spelen/klimmen en bakken op een

kinderen met oude pellets hutten bouwen.

eigengemaakt vuurtje. Tevens kunnen andere activiteiten voor de jeugd worden

Vraag:

georganiseerd in aansluiting op een naschools programma. De wens is om de

Wat mogen wij verwachten gezien het grote bedrag dat hier voor

kinderen in een natuurlijke omgeving onder toezicht, maar zo vrij mogelijk, te

wordt gereserveerd?

laten bouwen. Het wordt gezien als een gezonde en welkome aanvulling in de
gemeente en is een bijzondere manier om de sociale, motorische en emotionele
ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarnaast kan de bouwspeelplaats ruimte
bieden voor het verbinden van andere doelgroepen zoals vrijwilligers vanuit
Participatiewet en Wmo en maatschappelijke stages.

Op dit moment wordt

afgewogen door wie en in welke vorm dit zo efficiënt en effectief mogelijk kan
worden uitgevoerd. Een van de mogelijkheden is het creëren van een voorziening
die vergelijkbaar is aan het door u aangehaalde Kinderparadijs in Purmerend
(exploitatie Clup Welzijn). De reeds gereserveerde jaarlijkse exploitatie van €
90.000 betreft een raming en is mede gebaseerd op de jaarlijkse vergoeding die de
uitvoerende partij in Purmerend ontvangt. Het gevraagde investeringskrediet voor
de realisatie is gebaseerd op een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is mede
geïnspireerd op het Kinderparadijs in Purmerend. De aangewezen onrijpe
bouwgrond te ontwikkelen naar een voor u ogenschijnlijk braakliggend terrein
vraagt een investering van circa € 250.000. In werkelijkheid is dit braakliggend
terrein een avonturenspeelplaats waar gedurende het hele jaar kinderen vanuit de
hele regio worden vermaakt onder toezicht van een (welzijns)organisatie.
Onderdeel van de kosten zijn het bouwrijp maken van de grond, het omheinen en
volledig natuurlijk en veilig inrichten van het terrein incl. opslag/toiletvoorziening/
kiosk waaruit drinken, snoep en ijs kan worden verkocht.

Het streven is om dit
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jaar een definitief ontwerp en de plannen met betrekking tot de exploitatie te
kunnen presenteren/voorleggen.
Sociaal Domein/Samenleving / Speerpunten / Wonen & zorg
Volendam|

pag. 69 Wat mag het kosten? Er worden aanvullende middelen

Antwoord:

80

geraamd voor uitvoering van de Nota Woonzorgvisie. Hiervoor is

De woonzorgvisie wordt in de raad van 22 november behandeld. De stukken heeft

€ 45.000 structureel geraamd. Zie voor een nadere toelichting het

u inmiddels in uw bezit. Van de €45.000,- is jaarlijks €25.000,- gereserveerd voor

onderdeel Financiën van dit programma.

de regeling zorginfrastructuur. Deze regeling is bedoeld voor het stimuleren van

Vraag:

projecten waardoor kwetsbare mensen lager thuis kunnen blijven wonen. In

Betreffen dit alleen personele kosten/kosten externe inhuur?

hoofdstuk 5, speerpunt 2 is te lezen hoe de gemeente zorgorganisaties wil
inspireren om meer technologie in te zetten om thuis wonen mogelijk te maken.
De overige €20.000,- wordt gebruikt voor het realiseren van het
uitvoeringsprogramma zoals communicatie en voorlichting. Deze kosten betreffen
geen personele kosten.

Sociaal Domein/Samenleving/Financiën/Gastheerschap Euro Art
VVD

P75. - Gastheerschap Euro Art a €50k

Antwoord:

Vraag:

Het College beoogt om door het gastheerschap van EuroArt en bijbehorend

Wel doel beoogt het college hiermee te realiseren?

publieksprogramma het doel te verwezenlijken om het aanwezige (immateriële)
lokale erfgoed levendig en aantrekkelijk te houden en zichtbaarder te maken voor
(jonge) bewoners en bezoekers.

Sociaal Domein/Samenleving/Speerpunt/Stichting Werkplus
Lijst Kras

P.64 Speerpunt Stichting Werkplus. Er zit een gat van 61/2 ton

Antwoord:

tussen de begroting van STG werkenplus en de overdracht van

De genoemde 6 1/2 ton betreft de opbrengsten van de (groeps-)detacheringen,

middelen door de gemeente.

het groencontract en de overige opbrengsten uit groenwerkzaamheden in de

Vraag:

begroting van de stichting. Er is daarom geen sprake van een gat.

Wie dicht dat gat?

