Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-18-072379

Zaaknummer

Z-17-013442

Naam commissielid

R. Manshanden

Fractie

GL

Onderwerp

Lentenota 2018

Datum waarop de vraag is gesteld

14 mei 2018

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling
03 Rvs Lentenota
1.

Blz. 1 van de lentenota. Programma 1,onder “coördinatiemodule en beloningsbeleid”.
De verwerking van de extra beloning voor coördinatie werkzaamheden kan niet via de
jaarrekening, waarom niet ?

antwoord

Omdat de uitbetaling pas in 2018 plaatsvindt. We mogen voor arbeidsgerelateerde
kosten geen voorziening treffen in de jaarrekening. Dit staat in het besluit begroting en
verantwoording.

2.

Blz 1 Programma 1, onder “Ziekteverzuim”. Ziekteverzuim is een structureel probleem.
Waarom wordt het betreffende bedrag hier dan toch als een incidentele tegenvaller
gepresenteerd?

antwoord

We hebben een structureel budget voor ziektevervanging. Die is echter al jaren niet
toereikend. Dit vingen we echter tot vorig jaar binnen andere budgetten op, zoals het
personeelsbudget. In de laatste herfstnota hebben we voor het eerst incidentele
aanvullende financiële middelen gevraagd. We komen nu tot de conclusie dat we het in
2018 weer niet kunnen opvangen.
Waarschijnlijk lukt dat in 2019 ook niet. We presenteren het nu incidenteel omdat we
eerst meer inzicht willen hebben in de andere budgetten die we hiervoor kunnen
inzetten.

3.

Blz. 2 Programma 3,onder “Reconstructie Oosteinderweg”. De afschrijvingslasten
worden gedekt uit de reserve gemeentelijke accommodatie. Het gaat toch om de
reconstructie van de weg, toelichting graag waarom van deze post ?

antwoord

Voor de reconstructie van de Oosteinderweg stelde de raad een krediet beschikbaar.
Dit krediet moeten we activeren en schrijven we vervolgens af in 40 jaar. De dekking
van deze afschrijvingslasten dekken we uit de reserve gemeentelijke accommodatie,
ook dit besloot de raad. De dekking was nog niet voldoende. Ook de extra benodigde
dekking onttrekken we uit dezelfde reserve gemeentelijke accommodaties.

4.

Blz. 2 Programma 3, onder “Straatreinigen”. Er geldt een verbod op chemische
onkruidbestrijding. Geldt dit verbod ook voor sportaccommodaties ( groene grasvelden),
waarom wel of niet ?

antwoord

Nee, dit geldt niet voor groene sportvelden. Dit is een uitzondering op het
gebruiksverbod van gewasbeschermingsmiddelen voor professionele gebruikers.

5.

Blz. 3 Onder “Openbaar groen”. Het maaien van gazons, bermen en watergangen wordt
opnieuw aanbesteed, waarom ?
Welke aanbestedings criteria voor de uitvoering gelden er ?

antwoord

Omdat 2017 het laatst jaar was van het vorige bestek en de gunning voor 4-jaar.
We organiseerden een nieuwe Europese aanbesteding. De gunningscriteria waren Prijs,
Kwaliteitsborging, Communicatie en Duurzaamheid.

6.

Blz. 4 hst. 3 “Kredietaanvragen”. Onder “Bomen”. Wat wordt aan preventie en/ of
verzorging m.b.t. bomenziektes gedaan ?

antwoord

De bomen inspecteren we minimaal eens in de 3 jaar. Risicobomen en bomen met extra
aandacht inspecteren we jaarlijks. Zieke bomen houden we extra in de gaten en we
voeren extra onderhoud uit. Ter voorkoming van ziekte voeren we waar mogelijk
groeiplaatsverbetering uit. In het verleden injecteerden we Iepen. Maar dit bleek geen
garantie te zijn op een positief resultaat.

7.

Blz. 4 hst. 3 In hoeverre is er onderzocht of het echt noodzakelijk is om binnen 5 jaar
ongeveer de helft van alle Essen te kappen?

antwoord

Er is door de buitendienst de laatste jaren extra gelet op de gezondheid van de Essen
als gevolg van de Essentaksterfte. Eind 2017 maakten we een inventarisatie van de
aangetaste Essen en de toekomstverwachting variërend van 0-2/ 2-5/> 5 jaar. Hieruit
blijkt dat de verwachting is, dat we de komende 5 jaar circa 50% van onze Essen

moeten vervangen.

8.

Blz. 6 hst. 4 Waarom worden incidentele kosten voor “Harmonisatie
informatielandschap” (wat is dat eigenlijk?) overgeheveld van Dienstverlening en
organisatie naar Wonen, werken en recreëren?

antwoord

De raad stelde bij de programmabegroting 2018 middelen beschikbaar voor de
harmonisatie informatielandschap. Dit geld begroten we op programma 1. Een deel van
de uitvoering betreft echter programma 3. Vandaar dat we deze middelen overhevelen
van programma 1 naar programma 3.
Binnen Westfriesland hebben we afspraken gemaakt dat we uiteindelijk zoveel mogelijk
dezelfde applicaties gebruiken. En vervolgens de daaraan aansluitende processen. Dit
regionale programma staat bekent onder Harmonisatie informatielandschap. Hierover
bent u onder andere geïnformeerd in de regionale raadsbijeenkomst.

9.

1 Blz. 1 van de lentenota. Programma 1,onder “coördinatiemodule en
beloningsbeleid”.De verwerking van de extra beloning voor coördinatie werkzaamheden
kan niet via de jaarrekening, waarom niet ?
2 Blz 1 Programma 1, onder “Ziekteverzuim”. Ziekteverzuim is een structureel
probleem. Waarom wordt het betreffende bedrag hier dan toch als een incidentele
tegenvaller gepresenteerd?
3 Blz. 2 Programma 3,onder “Reconstructie Oosteinderweg”. De afschrijvingslasten
worden gedekt uit de reserve gemeentelijke accommodatie. Het gaat toch om de
reconstructie van de weg, toelichting graag waarom van deze post ?
4 Blz. 2 Programma 3, onder “Straatreinigen”. Er geldt een verbod op chemische
onkruidbestrijding. Geldt dit verbod ook voor sportaccommodaties ( groene grasvelden),
waarom wel of niet ?
5 Blz. 3 Onder “Openbaar groen”. Het maaien van gazons, bermen en watergangen
wordt opnieuw aanbesteed, waarom ?
Welke aanbestedings criteria voor de uitvoering gelden er ?
6 Blz. 4 hst. 3 “Kredietaanvragen”. Onder “Bomen”. Wat wordt aan preventie en/ of
verzorging m.b.t. bomenziektes gedaan ?
7 Blz. 4 hst. 3 In hoeverre is er onderzocht of het echt noodzakelijk is om binnen 5 jaar
ongeveer de helft van alle essen te kappen?
8 Blz. 6 hst. 4 Waarom worden incidentele kosten voor “Harmonisatie
informatielandschap” (wat is dat eigenlijk?) overgeheveld van Dienstverlening en
organisatie naar Wonen, werken en recreëren?

antwoord

Zie hiervoor.

