Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-164245

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

E. Meester, C. Selders

Fractie

CDA

Onderwerp

Jaarstukken 2018

Datum waarop de vraag is gesteld

17 juni 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling
T.a.v. Raadsvoorstel:
1.

Argument 1.2 De grens van onrechtmatige aanbestedingen is overschreden. Waar vinden
we dit terug in de jaarstukken?

antwoord

Dit is terug te vinden in het accountantsrapport (punt 2.2. van het rapport).

T.a.v. Jaarstukken 2018
2.

Pag. 21 Integrale Crisisdienst Dit was erg complex om te organiseren en nu is dit
geregeld. Hoe verloopt de algemene communicatie hierover?

antwoord

De integrale crisisdienst is te bereiken via een algemeen telefoonnummer (088
7778887). Binnen kantoortijd kan de inwoner naar de gemeente bellen indien er sprake
is van een crisis bij een jeugdige. Een jeugdconsulent zal dan de crisis oppakken en
kijken wat er nodig is. Buiten kantoortijden wordt de inwoner, wanneer hij het
algemene nummer van de gemeente belt (optie 1.) doorverwezen naar de integrale
crisisdienst.
Inwoners en jeugdprofessionals, zowel vanuit het wijkteam, als andere professionals
zoals jeugdzorgaanbieders en (huis)artsen weten de Integrale Crisisdienst Jeugd goed te
vinden. Dit blijkt o.a. uit de kwartaalcijfers die geleverd worden aan de 18 NHN
gemeenten.

3.

Pag. 22 Wijkteams werkten vanuit vijf verschillende locaties. Op de site en folder wordt
zoals gebruikelijk verwezen naar telefoon, mail en site voor het eerst contact. Dit is
helemaal niet meer van toepassing?

antwoord

Er is geen verandering in de werkwijze en de locaties. We hebben de toegang voor onze
inwoner zo transparant mogelijk te organiseren.
De inwoner neemt via één centraal punt contact op (het algemene nummer van de
gemeente Medemblik), waarbij een afspraak op verschillende locaties kan worden
gemaakt.

4.
antwoord

Pag.26 Bijstandsuitkeringen. 19,9% is stabiel tov 2017. Wat zijn de vooruitzichten?
De verwachting is dat het in 2019 stabiel blijft. De economie is goed en er zijn heel veel
vacatures. Bijstandsgerechtigden die aan het werk kunnen, gaan ook snel aan het werk.
Echter, de mensen die op dit moment een beroep op bijstand doen, hebben een grote
afstand tot de arbeidsmarkt en vaak te maken met complexe problematiek. Zij passen
niet 1 op 1 op de vacatures. Het kost dan meer tijd om mensen te ontwikkelen en de
juiste match te maken. We zien op dit moment een lichte stijging van dit bestand o.a.
door de stijging van de AOW leeftijd, maar de ervaring leert dat dit in de zomerperiode
vaak weer wat daalt. Dus het vooruitzicht is stabiel.

5.

Pag. 35 Welke conclusie trekt u uit de proef met de robotmaaier bij ALC in Abbekerk?
Hoe verder?

antwoord

De proef met de robotmaaier bij ALC in Abbekerk voldoet boven verwachting. Ook de
vereniging is blij met het resultaat. Op het ogenblik is het maaien met de robotmaaier
uitgebreid met twee verenigingen (Opperdoes en MOC). Ook daar zijn de verenigingen
positief over de betere kwaliteit van de gemaaide sportvelden door de robotmaaier.

6.
antwoord

Pag. 44 Afvalstoffenheffing €300.000,- overschot. Hoe kwam dit overschot tot stand?
Er zijn meer een- en meerpersoonshuishoudens dan was begroot. Hier tegenover staat
dat we daardoor ook meer kosten hebben gemaakt. De meerkosten waren € 131.000. Dit
wordt ook veroorzaakt door een lagere inschatting van de een- en
meerpersoonshuishoudens.
Per saldo is er een voordeel van € 167.000. Dit is toegevoegd aan de voorziening
afvalstoffenheffing.
De portefeuillehouder heeft u eerder al via de actieve informatie hierover
geïnformeerd.

7.

Pag. 114 Rotonde en reconstructie Kerkweg; overschreiding 86k. Graag een toelichting
ondanks dat het binnen de bandbreedte blijft.

antwoord

We informeerden u hierover in 2018 met een raadsinformatienota (DOC-18-065306).
De reden voor het tekort zijn onvoorziene herstelwerkzaamheden van de fundering en
de onderste asfalt laag van de Kerkweg. Op sommige locaties was dit slechter dan uit de
onderzoeken is gebleken.

