Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-162308

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

G. Mos

Fractie

D66

Onderwerp

Commissievragen D66 cies. B&M, Ruimte en Samenleving
13 juni ag.pt. 3 Kadernota 2020

Datum waarop de vraag is gesteld

6 juni 2019

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

1.

Bijlage 1, pag 10
We lezen hier de stelling dat als het goed gaat met Nederland, het ook goed gaat met
de portemonnee van het Rijk, en het rijk minder geld uitgeeft.
Kan de redenering onder het tweede deel van deze stelling worden onderbouwd?

antwoord

We bedoelen hier het volgende mee: economisch gezien gaat het goed met
Nederland. Hierdoor geeft het Rijk minder geld uit aan bijvoorbeeld zorgkosten.
Gemeenten ontvangen van het Rijk geld, algemene uitkering genoemd. De algemene
uitkering is gekoppeld aan de uitgaven van het Rijk; geeft het Rijk minder geld uit
dan ontvangen gemeenten ook minder geld.
Kortom, omdat het goed gaat in Nederland geeft het Rijk op verschillende manieren
minder geld uit. De departementen geven minder geld uit, en daardoor ontvangen
gemeenten ook minder geld. Dat is goed voor de portemonnee van het Rijk, deze
blijft beter gevuld. We zien dat terug in de afrekening van de algemene uitkering
2018. We ontvangen minder geld dan verwacht. De reden is dat het Rijk minder geld
uitgeeft aan bijvoorbeeld zorg, defensie en infrastructuur.

2.

Bijlage 1, pag 11
U wilt op korte termijn de woningbouw versnellen. Het is ons bekend dat de capaciteit
van de organisatie al een tijdje (te) krap is op dit taakgebied.
Hoe is de recente ontwikkeling op dit punt en wat betekent dat voor de haalbaarheid?

antwoord

De haalbaarheid staat structureel onder de druk. Wij komen met voorstellen voor de
begroting 2020 en verder.

3.

Bijlage 1, pag 11
Wij lezen de passage Ook de klimaatverandering beïnvloedt de openbare ruimte. Maar
ook het voorkomen van hittestress.
Kunt u deze passage toelichten?

antwoord

De passage slaat terug op de zin: ‘We staan voor een aantal grote opgaven bij de
inrichting van onze openbare ruimte.’
Bedoeld wordt dat klimaatverandering een grote opgave is, met gevolgen voor de
inrichting van de openbare ruimte. Net als vergrijzing. Voorbeelden zijn het voorkomen
van hittestress of het omgaan met extreme neerslag.

4.

Bijlage 1, pag 12
Op 1 januari 2021 zijn de wegen buiten de bebouwde kom overgedragen, zo lezen wij.
Is dit nu zeker?

antwoord

Deze datum is gebaseerd op de streefdatum van het project wegenoverdracht. Om de
financiële consequenties van de overdracht te kunnen verwerken in de begroting 2021
en verder, moet de bestuurlijke besluitvorming uiterlijk in het eerste kwartaal 2020
plaatsvinden. In verband met de wijziging van de wegenheffing van HHNK en eventueel
aanpassing van de gemeentelijke heffingen dient de overdracht op 1 januari plaats te
vinden. Bij uitstel van de planning schuift de feitelijke overdracht steeds een jaar op.

5.

Bijlage 1, pag 15
Bij het accommodatiebeleid schrijft u dat u naar een beeld voor de totale gemeente toe
wilt waaraan gemeentebestuur en inwoners zich verbinden.
Kunt u dat toelichten?

antwoord

Tijdens het proces om te komen tot een plan van aanpak voor het lange termijn
accommodatiebeleid zijn we tot nieuwe inzichten gekomen. Deze inzichten willen we
graag mondeling toelichten tijdens de commissievergadering van 20 juni aanstaande
(commissie samenleving). Door deze inzichten komen we niet met een informatienota
(Q2), maar met een raadsvoorstel (Q3).

