Vragen raadsvoorstel
Jaarrekening 2019 Programma 4 en paragraaf 3
GroenLinks/PvdA/D66
1. In tegenstelling tot wat ons inde aanbiedingsbrief wordt verteld, concluderen wij uit de pagina’s
over bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie (pagina 99 t/m 107) dat bestuurlijke
vernieuwing en Burgerparticipatie niet zijn gelukt? Klopt deze constatering?
ANTWOORD
De beoordeling of iets mislukt is, is aan de politiek. Voor de burgerparticipatie lag een visie klaar
om vast te stellen evenals een afwegingskader, maar dit is doorgeschoven door het Presidium
naar september.
2. Wat maakt het Damoclesbeleid succesvol en wat kunnen wij daarvan leren voor de aanpak van
andere problemen?
ANTWOORD
Het Damoclesbeleid geeft een duidelijk kader weer hoe te handelen in het geval een middel als
bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is of een
voorwerp of stof voorhanden is.
Doordat dit kader gemeente overstijgend wordt toegepast ontstaat er een uniforme aanpak van de
problematiek.
3. Uitkering wethouders (pensioenen?) is dat een lokale of een landelijke regeling?
Kan die aangepast worden?
ANTWOORD
De pensioenen van wethouders zijn landelijk geregeld in de Algemene Pensioenwet Politieke
Ambtsdragers (Afkorting APPA). Dit is dus een landelijke regeling die niet lokaal kan worden
aangepast. Rechten en plichten van de betreffende politieke ambtsdrager zijn dus per wet
voorgeschreven.
In tegenstelling tot een normaal pensioenfonds (bijvoorbeeld ABP) is het pensioen van
wethouders echter niet landelijk georganiseerde in één collectief pensioenfonds voor alle
deelnemers. De pensioenen van de wethouders dienen lokaal – door de gemeente zelf uitgevoerd te worden. Wij dienen dan ook zelf te zorgen voor de pensioenopbouw en de
pensioenuitbetaling.
Overigens hebben wij de administratieve organisatie vanwege het specifieke en complexe
karakter uitbesteed aan Loyalis voor wat betreft de pensioenopbouw en aan Visma voor wat
betreft de pensioenuitbetaling.
Kortom: wij dienen lokaal vrijwel alles uit te voeren, echter wij hebben geen invloed op de regels
van de pensioenen van de wethouders. Dat is dus landelijk geregeld via de wet APPA.
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VVD
1. Ook hier geeft de tabel op pagina 4 aan dat de uitvoering bijna 45% achterblijft. Voor een groot
deel veroorzaakt binnen speerpunt 4.3.2 vanaf pagina 103. En speerpunt 4.3.3 vanaf pagina 105.
Vraag: worden deze nog in gelopen en wat is de stand van zaken op dit moment?
ANTWOORD
Paragraaf 3
2. Pagina 148. De investeringen in wegen, rehabilitaties en riolen blijven ook weer in 2019 flink
achter. Dit blijkt ook in het overzicht op pagina 165.
Vraag: Wij hebben dit al meerdere jaren gevraagd. Waarom raamt u niet realistisch en legt
daardoor minder druk op de begrotingstekorten.?
ANTWOORD
Tot 2019 werden bij de start van een project de volledige investeringsbedragen geopend. Ook als
een project over meerdere jaren verspreid waren. Vanaf 2020 hebben we in het MIP wel rekening
gehouden met de jaarschijven en naargelang bedragen geraamd. Daarnaast kan een project
stagneren vanwege onvoorziene zaken, zoals bodemverontreinigingen en/of wensen van
betrokken partijen.
Paragraaf 5
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