Technische vraag:
Onderwerp:

Tussenrapportage 1-2019

Naam indiener:

Jan Harm Roseboom, burgerlid GroenLinks

Aanleiding:
Pagina 6:
“In deze TR-1 leggen we u nog geen budgetaanpassingen voor. Dat doen we bij de TR-2 en de
Kadernota 2020 omdat dan de definitieve rekeningcijfers 2018 beschikbaar zijn. We houden voor
2019 rekening met een fors nadeel. Op basis van de TR-4 2018 verwachten we voor dit jaar een tekort
van € 1,5 miljoen. Daarnaast verwachten we een nadeel op het onderdeel doelgroepenvervoer.”

Vragen:
1. Kan het College aangeven op welke onderdelen van het sociaal domein het te verwachten
tekort van 1,5 miljoen op jaarbasis zal ontstaan en een indicatie geven van de te verwachten
omvang daarvan op de onderscheiden taakvelden?
2. Kan het College aangeven welke maatregelen zij heeft genomen c.q. voornemens is om te
nemen om dit dreigende tekort om te buigen c.q. beheersbaar te houden?
3. Kan het College naar aanleiding van de beantwoording van vraag 2 aangeven hoe, wanneer
en op welke wijze de Raad hierbij wordt betrokken?
Aanleiding:
Pagina 18,speerpunt 36: Landschapspark de Danenberg:
“De realisatie van het totale landschapspark is afhankelijk van vele factoren, w.o. de ontwikkeling
van Park 15 en medewerking van grondeigenaren en betreft zodoende lange termijnontwikkeling.”

Vraag:
4. Kan het College dit toelichten, gezien de beantwoording van onze schriftelijke vraag S-243? In
de beantwoording van deze vraag blijkt dat er een nieuwe afspraak is gemaakt om de
bijdrageverplichting van Park15Logistics BV te vervangen door een bijdrage ineens door de
ontwikkelaar te betalen bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Hiermee zou
er geen afhankelijkheid meer zijn met het uitgiftetempo van Park15.
Aanleiding:
Pagina 18, speerpunt 36: Landschapspark de Danenberg:
“Ten behoeve van de financiering van de realisatie van het landschapspark maken we bij de
actualisatie van de overeenkomsten nadere afspraken met de initiatiefnemer. Het is nog onduidelijk
of er voldoende budget is om alle plannen uit te kunnen voeren.”

Naar aanleiding van de beantwoording van de technische vraag van BOB bij de
programmabegroting 2019 (nr. 20) over de beschikbare gemeentelijke financiën voor de
planontwikkeling bleek dat van het beschikbare budget van € 322.000 er half oktober 2018 nog
maar € 42.000 beschikbaar was, terwijl er nog geen concreet resultaat in de vorm van een
bestemmingsplan ligt.

