2e halfjaarrapportage 2019
inleiding
nummer

partij

vraag

bladzijde

antwoord

25

GBR

Op welke wijze is de Stelpost taakstelling van € 838.100 nu inmiddels ingevuld? Kunt u dit
specificeren en toelichten?

2

Rijswijk groeit en dit leidt tot meer inkomsten uit de eigen heffingen en uit het
gemeentefonds. Daar staan extra organisatiekosten tegenover, bijvoorbeeld
voor dienstverlening en onderhoud. Met aandacht voor procesoptimalisaties
en efficiency zorgen we ervoor dat de (extra) organisatiekosten ingeperkt
worden. Een deel van de extra inkomsten kan daardoor (incidenteel)
aangewend worden voor de taakstelling.

31

WIJ.

De stand na de ombuigingsvoorstellen september is € 1.392.460 negatief inclusief een stelpost
voor ombuiging van € 838.100 waarvan € 696.000 betrekking zou hebben op het jaar 2019. Zie
ook pag 3: waarom wordt hier niet gewoon het resultaat getoond zoals het is, dwz een
negatief saldo van € 2.088.460? In de begroting 2020 namelijk wordt de start voor 2020
gevormd door het saldo na de 2e halfjaar rapportage van € 2.562.200. Met andere woorden:
waar blijft nu de ombuiging van (2019) € 696.000? Gaat dit nu (indien niet gerealiseerd) in de
jaarrekening 2019 tot uiting komen?

2

Het bedrag van € 696.000 is begrepen in het negatieve saldo van € 2.088.460
voor de jaarschijf 2019. Het bedrag van € 2.562.200 is de uitkomst van de
tweedehalfjaarrapportage voor de jaarschijf 2020 en zijn daarmee
verschillende grootheden.

43

VVD

Ombuigingsvoorstellen van 2,1 miljoen. Hoeveel gaat u daarvan realiseren in 2019?

2

In het raadsvoorstel ombuigingen (RVST 19 029) zijn concrete voorstellen
opgenomen voor een bedrag van € 2.135.090. Dit is verwerkt in de
begrotingswijziging behorend bij de 2e halfjaarrapportage 2019. De inzet is
deze bezuinigingsmaatregelingen volledig te realiseren.

programma algemeen bestuur en organisatie
nummer
37

partij
BVR

vraag

bladzijde

Bestuursorgaan: pensioenkostenvoor gewezen wethouders nemen bijna half miljoen toe. Wat
is daarvan de reden?

4

1

antwoord
Een deel van de pensioenverplichtingen wethouders waren in het verleden
ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen. Nu zijn de gelden inclusief
rente weer teruggestort in de pensioenvoorziening. Dit is een budgettair
neutrale mutatie.

44

VVD

Pensioenen wethouders: elke gepensioneerde heeft last van de lage rente en als gevolg
daarvan lager pensioen. Waarom is dit een risico voor de gemeente, uit welke afspraak blijkt
dit?

4

De gemeente is pensioenuitvoerder voor de politieke ambtsdragers. Volgens
de Wet APPA is het juist dat pensioenen van (oud) bestuurders kunnen worden
gekort, indien het ABP een korting op de pensioenaanspraken doorvoert (Wet
APPA artikel 13h). De minister moet overigens hierover beslissen. De bepaling
van de hoogte van deze voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend door
een onafhankelijk adviesbureau Proambt. Er is een aantal jaren een wet in
voorbereiding om deze pensioen en over te hevelen naar het ABP. Op het
moment van overheveling moet dan ook de volledigheid van de
pensioenaanspraken in de balans verantwoord zijn. Rijswijk voldoet hier aan.

45

VVD

“de afgelopen periode ontvingen we meer dan voorheen vragen van managers….” Wat is de
oorzaak van deze meer dan voorheen gestelde vragen?

4

Ontwikkelingen als verdere digitalisering, sneller wijzigende wet- en
regelgeving, meer nadruk op in- en externe samenwerking en betere
dienstverlening hebben tot gevolg dat niet alle medewerkers hier even goed in
mee kunnen. Als geen beter passend werk beschikbaar is moet op enige
moment ook afscheid van medewerkers genomen worden.

1

RB

Toename reisdocumenten €150.000,- : enig idee hoe dat komt?

5

Een klein percentage van de toename is het gevolg van de groei van het aantal
inwoners. De bedragen in de begroting zijn gebaseerd op de aantallen te
verlopen reisdocumenten welke geregistreerd zijn in de Basisregistratie
personen. Het wil echter niet zeggen dat die inwoners dan ook in het zelfde
jaar verschijnen om een nieuw reisdocument aan te vragen. De toename is dan
ook toe te schrijven aan inwoners waarvan het reisdocument al in de jaren
ervoor was verlopen, maar die in 2019 pas een nieuwe zijn gaan aanvragen.

programma openbare orde en veiligheid
nummer
46

partij
VVD

vraag
Slagbomen Ons Ideaal. Waarom voor rekening gemeente? En vallen de kosten hoger uit
vanwege trage besluitvorming Ons ideaal?

2

bladzijde

antwoord

6

De parkeerterreinen zijn openbaar gebied en in beheer van de gemeente. De
slagbomen zijn een maatregel van de gemeente om overlast te voorkomen. De
gemeente heeft slechts de basiskosten van een mechanische slagboom
gefinancierd. De afspraak is dat Ons Ideaal de overige kosten voor rekening zijn
en de slagbomen beheert.

programma Verkeer en Vervoer
nummer

partij

18

GL

19

GL

32

vraag

bladzijde

antwoord

Openbare verlichting: wat is de oorzaak van het stijgen van de energielasten van de openbare
verlichting?
Verkeersveiligheid RijswijkBuiten: hoe kan het dat al bekend is wat de kosten zijn die verband
houden met de uitvoering van de maatregelen, terwijl het rapport nog moet worden
opgesteld?

7

WIJ.

Budget verkeersveiligheid RijswijkBuiten is 80.000 euro. Omdat het over verkeersveiligheid
gaat, waarom wordt de parkeerreserve (gaat over mobiliteit in het algemeen) niet hiervoor
ingezet?

7

Dit bedrag is niet ten laste van de parkeerreserve gebracht. Dit wordt
gecorrigeerd in de 1e halfjaarsrapportage 2020

38

BVR

Informatieavonden diverse wijken In juni 2019 hebben er parkeerdrukmetingen
plaatsgevonden binnen de wijken van Rijswijk. Met diverse wijken is men over de resultaten in
gesprek gaan. De avonden werden door een externe gespreksleider geleid. Met de organisatie
van de diverse avonden is een bedrag van ongeveer 10.000 euro gemoeid. Deze lasten
worden gedekt uit de opbrengsten van Parkeren.Is er nu geen wethouder of ambtenaar te
vinden die deze gesprekken met de Rijswijkers had kunnen voeren? Moet dat nou elke keer
een externe gespreksleider worden ingevlogen? Zijn deze bijeenkomsten in voordelige
accommodaties gehouden zoals clubhuizen of sportkantines?

7

Dit soort processen vraagt om een onafhankelijke gespreksleider. Die maakt dit
ook kenbaar naar de aanwezigen. Hierdoor hoop je te bewerkstelligen dat het
niet de gemeente versus de aanwezigen wordt op de bijeenkomsten, maar dat
er open en vrij over de inhoud kan worden gesproken. Avonden worden en zijn
gehouden in sportkantines, de Werf en een buurthuis.

39

BVR

7

We passen bij vervanging van armaturen standaard LED verlichting toe. De
besparing die hieruit volgt, valt in het niet ten opzichte van de prijstijging van
de energie in de afgelopen jaren.

47

VVD

Openbare Verlichting (Endogeen/Incidenteel)De energielasten en onderhoud van de Openbare
Verlichting pakken hoger uit dan verwacht. Wordt er dan geen LED verlichting toegepast? Dat
moet toch een besparing opleveren evenals de vele uitval van de straatverlichting dit jaar? Zo
neen, waarom niet?
Verkeersveiligheid Rijswijk Buiten. Er staat dat er een plan moet komen maar u reserveert
80.000 voor de uitvoering Hoe kun je geld reserveren voor de uitvoering als je nog een plan
moet maken?

7

Plan is opgesteld en maatregelen worden in 2020 uitgevoerd

48

VVD

Wat is de reden waarom de lasten voor openbare verlichting met een ton hoger dan geraamd
uitvallen ?

7

Dit betreft de energielasten van de verlichting. Deze kosten zijn de
afgelopen tien jaar fors gestegen. Tot op heden hebben we de
kostenstijgingen steeds kunnen opvangen binnen het budget voor verlichting.
Er was ruimte binnen het budget, omdat het aantal storingen lager uitviel dan
geraamd. Het antal storing is inmiddels flink toegenomen en is deze ruimte er
niet meer. Vandaar dat we nu melding maken van de gestegen energielasten.

3

7

De energieprijzen zijn de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Daarnaast is het
aantal storingen toegenomen.
Het rapport is opgesteld en de maatregelen worden in 2020 uitgevoerd

49

VVD

Minder opbrengst parkeer vergunningen. Hoe kan dat? Immers meer handhaving(scanauto)
zou moeten leiden tot meer opbrengsten en niet minder!

7

59

PVDA

Verkeersveiligheid RijswijkBuiten (RWB): Zaten de kosten voor openbare verlichting RWB,
eerder in de GREX van RWB?

7

60

PVDA

7

Deze gelden zijn ingezet om de formatie voor toezicht parkeren uit te breiden
en om de kosten van de scanauto te dekken. Staat onder produkt 6214

70

D66

Financieel Resumé product parkeren: Waar komen de opbrengsten van de van
“naheffingsaanslagen” ten goed aan? Waar komt deze post in eerder begrotingen terug?
Hebben we als raad besloten ze aan “parkeeropbrengsten” toe te kennen?
Wat is de reden dat de opbrengst van parkeren als onvoorzien is aangegeven?

7

Het grote effect van de scanauto is pas in de loop van 2019 duidelijk geworden.

71

D66

is voor de 80.000 euro aan verkeersveiligheidsmaatregelen al opdracht gegeven? Wat is de
reden dat dit niet uit de GREX wordt betaald? Is te voorzien dat op meer plekken in Rijswijk
Buiten extra maatregelen nodig zijn mbt verkeersveiligheid? Wordt dit in de planning en GREX
meegenomen?

7

Deze kosten komen voort uit de rapportage "Verkeerstechnisch advies
optimalisatie poortconstructies en snelheidsremmers Sion" .Het betreft het
deel van de wijk dat al opgeleverd is. De maatregelen in het nog te ontwikkelen
gebied komen ten laste van de GREX. Er worden geen verdere maatregelen
voorzien.

2

RB

€80.000,- verkeersveiligheid : welke extra maatregelen zijn er genomen?

8

Deze kosten komen voort uit de rapportage "Verkeerstechnisch advies
optimalisatie poortconstructies en snelheidsremmers Sion"

50

VVD

Informatieavonden parkeren. Passen die n de agenda van de bespreking van het aanpassen
van het parkeerplan in de raad? Hoe is die 10.000 euro onderbouwd?

8

Er zullen vooralsnog in zes wijken bijeenkomsten plaatsvinden. Hiervoor is een
externe gesprekleider aangetrokken en is er administratieve ondersteuning
ingehuurd. Daarnaast zijn er kosten voor locaties . Deze participatie past in de
uitvoeringsagenda fiscaal en digitaal parkeren die in oktober 2018 met de Raad
is gedeeld. Daarin staat o.a. dat we aan de slag gaan met het verminderen van
de parkeerdruk en dat een voorstel hiervoor wordt uitgewerkt samen met de
bewoners van de wijken.

61

PVDA

Waarom zou er specifiek voor de reserve parkeren afgeweken worden van de
hoofdlijnenakkoord “Overschoten gaan naar algemene reserves.” ?

8

In het raadsbesluit tweede halfjaarrapportage van 2017 is opgenomen
waarvoor de reserve is ingesteld.
“Deze bestemmingsreserve wordt aangewend als gemeentelijke bijdrage voor
de ambities voor het goedkoper maken van het parkeren in winkelcentrum In
de Bogaard. Daarnaast worde de reserve gebruikt overige bijstellingen van
uitgaven- en inkomstenbudgetten op het beleidsproduct parkeren, omdat op
dit moment nog te weinig ervaring is opgebouwd en het beleid gericht is op
een budgettair neutraal verloop.”

4

Dit zijn twee afzonderlijke inkomstenbronnen. De scanauto heeft effect op de
inkomsten uit naheffingen en deze zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan
begroot. Er zijn uiteindelijk wel minder (bezoekers)vergunningen aangevraagd
dan begroot.
Deze kosten, € 80.000,- , komen voort uit de rapportage "verkeerstechnisch
advies optimalisatie poortconstructies en snelheidsremmers Sion" . De
maatregelen worden uitgevoerd in 2020.

85

OR

Waarom wordt er € 27.000 ,- minder inkomsten uit parkeer vergunningen verwachten?

7

En zijn minder (bezoekers)uren aangevraagd dan geraamd.

programma economie en werken
nummer

partij

vraag

bladzijde

antwoord

programma onderwijs
nummer

partij

vraag

nummer

partij

vraag

bladzijde

antwoord

programma sport, cultuur en recreatie
bladzijde

antwoord

20

GL

Huurprijscompensatie zwemverenigingen: de tarievenverordening is al lang geleden
vastgesteld. Waarom is dit nu opgevoerd? Wat is er veranderd?

11

Huurprijscompensatie is op basis van tarievenverordening 2006, deze is nog
steeds van kracht. De huurcompensatie was niet opgenomen in de begroting.

51

VVD

Huurprijscompensatie zwemverenigingen.Is deze subsidie voor eeuwig afgesproken?

11

Huurprijscompensatie is op basis van tarievenverordening 2006, deze is nog
steeds van kracht

programma sociaal domein
nummer
3

partij
RB

vraag
Huurcompensatie zwemverenigingen 100€ per uur, € 40.000,- per jaar. Wat is hun omzet?
Welke kosten hebben ze meer? Hoe komt u aan de €100 per uur/ a € 40.000,- per jaar, kan u
de subsidie onderbouwen?

5

bladzijde

antwoord

12

Huurprijscompensatie is op basis van verordening tarieven zwembad De Schilp.
Een viertal zwemverenigingen maakt gebruik van deze regeling. Dit betreft
geen subsidieregeling, het betreft een tegemoetkoming in de kosten van de
huur voor bij het NOC/NSF aangesloten zwemverenigingen.

29

CDA

De uitgaven voor armoedebeleid zijn gestegen. Is dit alleen te wijten aan meer inwoners met
armoede en schuldenproblematiek, of zijn er nog andere oorzaken aan te wijzen? Hoe zijn de
extra uitgaven verdeeld over de genoemde extra kostenposten?De extra uitgaven voor
armoedebeleid worden tot en met 2023 structureel begroot om nog niet vooruit te lopen op
het kostenbesparend beleid. Wordt niet verwacht dat de extra uitgaven in 2020 er
vanzelfsprekend toe zou moeten leiden leiden dat het aantal inwoners met armoede in de
jaren daarna afneemt en daarmee de extra uitgaven geleidelijk zouden moeten afnemen in de
begroting? Zo niet, wat zijn dan de doelstellingen die u beoogd met het nieuwe
armoedebeleid?

12

In het algemeen geldt het volgende. De stijging van deze kosten is veroorzaakt
door een stijging van het aantal toekenningen. Hoe meer mensen gebruik
maken van de voorzieningen, des te hoger de kosten. Voor de de individuele
inkomenstoeslag geldt het volgende. Een groter beroep op deze regeling
(jaarlijks krijgt iedere inwoner met een inkomen op 100% van het minimum
niveau een extra bijdrage) wordt veroorzaakt door meer bekendheid met de
regeling en door de groei van de groep mensen met een inkomen op minium
niveau. Het gaat hier om een wettelijke taak, dus een bezuiniging is niet
mogelijk. Voor de individuele bijzondere bijstand geldt het volgende.
Inwoners met een inkomen op sociaal minimum kunnen voor bepaalde kosten
bijzondere bijstand aanvragen. De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de
kosten en de overschrijding van het het budget bijzondere bijstand is de groei
van de groep inwoners die onder bewind komt te staan. Inwoners met een
inkomen op minimum niveau doen in dat geval een beroep op de (wettelijk
geregelde) bijzondere bijstand om de kosten van bewind te kunnen betalen.
Deze kosten zijn een belangrijke reden voor de extra uitgaven tot en met 2023.
We hebben in deze cijfers nog niet de maatregelen van het kostenbesparend
beleid meegenomen. Deze maatregelen zijn namelijk pas bekend in 2020. De
verdeling van de extra uitgaven over de genoemde extra kostenposten is
opgenomen in de beantwoording van vraag nr. 72 van D66.

30

CDA

12

33

WIJ.

In de tweede halfjaarrapportage vind ik geen resultaten over WMO. Kunt u toelichten waarom
dit is?
Hoe is de stijging in de kosten van het minimabeleid te verklaren? Is de armoede
toegenomen?

Er zijn op dit moment geen afwijkingen te melden, vandaar dat er niets is
opgenomen over de Wmo.
De stijging van deze kosten wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal
toekenningen. Hoe meer mensen gebruik maken van de voorzieningen, hoe
hoger de kosten. Of de armoede is toegenomen is niet bekend. Een betere
vindbaarheid van onze voorzieningen, bijv. door werkenden met een laag
inkomen, zou ook kunnen leiden tot meer toekenningen.

52

VVD

Minimabeleid heeft een tekort van 390.000 euro. Zag u die oplopende tekorten aankomen en
zo ja waarom niet ingegrepen en uitgaven (los van wettelijke verplichtingen ) bevroren cq
stopgezet?

12

6

12

Bij het maken van de eerste halfjaarrapportage is reeds een stijging van de
kosten gemeld, alleen was het op dat moment nog de verwachting dat de
stijging minder hard zou gaan en dat kostenbesparend beleid voldoende zou
zijn om deze stijging te kunnen compenseren. Doordat de stijging harder gaat
dan verwacht moet deze verwachting nu bijgesteld worden.

62

PVDA

Buig: “Aangezien het ..april 2019”. Waarom dan niet als PM opnemen? Zeker gelet op doel
neutraal begrotingsresultaat.

12

Omdat een duidelijke kwalitatieve beschrijving van het effect als informatiever
is beschouwd is er voor gekozen om geen ‘PM’ post op te nemen

72

D66

Kunt u een splitsing geven van de extra uitgaven voor bewindvoering, indviduele inkomens
toeslagen, tegemoetkoming aanvullende ziektekosten en uitgaven voor kinderopvang voor
sociaal medisch geïndiceerde personen? Hoeveel mensen maken er gebruik van deze
regelingen? Wat is de oorzaak van stijging?

12

De extra uitgaven kunnen als volgt gesplitst worden: uitgaven voor
kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerde € 56.000, individuele
inkomenstoeslagen € 123.000, tegemoetkomingen voor de aanvullende
ziektekostenverzekering € 67.500 en extra uitgaven een bewindvoering €
143.500. In 2019 hebben tot en met september 316 personen bewindvoering
gekregen, waren er 654 personen met een individuele inkomenstoeslag,
maakten 2271 personen gebruik van de aanvullende ziektekostenverzekering
(incl. meeverzekerde kinderen) en waren er 36 sociaal medische indicaties
Voor de oorzaak van de stijging verwijst het college u naar de beantwoording
van vraag 29 CDA.

73

D66

In de 2e halfjaarsrapportage zie ik geen bijstelling WMO. Betekent dit dat invoering WMO
abonnementstarief geen stijging heeft gegeven voor aantal WMO aanvragen en dat dit geheel
binnen budget is gebleven?

12

21

GL

nu ervoor gekozen is om de stelpost 'extra middelen jeugd' niet mee te nemen, hoe denkt het
college dan om te gaan met grotere stijging van de kosten dan nu is voorzien?

13

26

GBR

’Daarom is alle inzet gericht op kostenbeheersing . Samen met het inkoopbureau 10 en de
aanbieders blijven we ons inspannen om verder inzicht te krijgen in de oorzaken van de
kostenontwikkelingen…” a. Welke maatregelen heeft het college inmiddels ondernomen om
de jeugduitgaven te beheersen en kan het college garanderen dat deze maatregelen effectief
zijn? Graag motiveren b. Welke maatregelen is het college (via H10) nog voornemens om uit te
voeren om de jeugduitgaven verder te beheersen? c. Is het college (via H10) voornemens om
een externe en onafhankelijke audit te laten uitvoeren op alle processen van Jeugd om te
bezien hoe en waar beheersmaatregelen getroffen kunnen worden resp waar er efficiënter /
goedkoper gewerkt kan worden? Is inmiddels een opdrachtbeschrijving voor een dergelijke
audit beschikbaar en kan deze overlegd worden? d. Is het college (via H10) voornemens om
een eigen bijdrage voor te stellen voor het gebruik van (bepaalde) Jeugdzorgprodukten?
Antwoord ja of nee gaarne motiveren

13

Binnen de Wmo budgetten zien wij wel verschuivingen, maar daarvan kan niet
worden gesteld dat deze een gevolg zijn van de invoering van het
abonnementstarief. De stijgende uitgaven voor woon- en
vervoersvoorzieningen worden gecompenseerd door dalende uitgaven bij de
nieuwe taken Wmo. Per saldo blijven we binnen het budget en is dus geen
bijstelling nodig.
Er wordt niet uitgegaan van een hogere stijging van de kosten. Gekeken wordt
naar passende beheersmaatregelen om het risico op een stijging van de kosten
te beperken.
a en b: zie RIB Kostenontwikkeling Jeugdhulp: lokale en regionale maatregelen
(oktober 2019). c: er wordt een externe audit Jeugdhulp gepland voor begin
2020 (zie ook RIB Kostenontwikkeling Jeugdhulp: lokale en regionale
maatregelen). De opdrachtbeschrijving hiervoor is er nog niet. d. Volgens de
Jeugdwet mag er geen eigen bijdrage voor jeugdhulp gevraagd worden. De
gemeente is in het kader van de Jeugdwet wettelijk verplicht ondersteuning te
bieden aan een kind of een gezin dat hulp nodig heeft.

34

WIJ.

Is maar een klein postje, maar is het realistisch om in te schatten dat er dan in 2020 geen
huurderving zal zijn?

13

7

Op dit moment is het nog niet duidelijk of en zo ja hoe hoog eventuele
huurderving zal zijn. Eea hangt samen met de definitieve herhuisvesting van de
verschillende gebruikers.

53

VVD

Jeugdzorg: “wij blijven ons inzetten voor verkrijgen van inzicht in oorzaak kostenontwikkeling”.
Is dat niet iets te afwachtend? U mag een stelpost opnemen voor “extra middelen jeugd” wat
zijn de voor-en nadelen van het wel of niet opnemen van die stelpost?

13

63

PVDA

Jeugd Exogeen/structureel. “Als we stelpost van € 1.048.000 niet willen meenemen in
begroting meenemen meerjarenperspectief omdat dit geen reel meerjarenperspectief
weergeeft“, dan geeft het geheel weglaten dat nog extra compensatie er tegenover staat dit
ook niet aan. Waarom dan niet de hele post niet PM opnemen tot het wel helder is, alternatief
is toch opnemen van de stelpost met een opmerking? Zonder dit wordt er een verkeerd beeld
gegeven en verkeerd op gestuurd en evt. bezuinigd.

13

74

D66

13

4

RB

Wanneer is er inzicht op uitspraak van verzekering over bedrag van te vergoeden
brandschade?
Huurverderving €12.500,- nog geen zicht op herstel en of huistingskosten en de bijdrage van
de verzekering, is het nu inmiddels wel bekend? Zo nee, wanneer verwacht u nieuws vanuit de
verzekering?

5

RB

Aan de te laag vastgestelde budgetten vanuit het Rijk kan niets gedaan worden volgens u. Wat
heeft u eraan proberen te doen? Graag toelichting en of correspondentie toevoegen. ( 2,4
miljoen te kort)

14

14

Voordeel: Veel gemeentes hebben van deze handreiking gebruik gemaakt in de
verwachting dat een nieuw kabinet extra middelen beschikbaar stelt,
waardoor nu minder bezuinigd hoeft te worden.
Nadeel: Het opnemen van een fictieve stelpost leidt niet tot een reëel
meerjarenperspectief.
Er is vanuit het Rijk nog geen besluitvorming over het ter beschikking stellen
van deze extra gelden. Er is voor gekozen om de stelpost niet op te nemen,
omdat het opnemen van een fictieve stelpost geen reëel meerjarenperspectief
geeft. Op het moment dat er vanuit het Rijk besluitvorming volgt, wordt dit
verwerkt in de meerjarenraming.

Naar verwachting wordt de hoogte van schade aan de locatie P. van Vlietlaan 2,
Rijswijk, medio december 2019 bepaald.
Alle betrokken organisaties zijn (al dan niet tijdelijk) geherhuisvest. Voor
onderwijs en kinderopvang worden voorbereidingen getroffen voor het
plaatsen van noodlokalen. Naar verwachting wordt de hoogte van de schade
door verzekeraar medio december 2019 bepaald..
Er is regionaal een projectleider aangesteld t.b.v. de lobby in het kader van de
effecten pakketmaatregelen Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en
toevoeging van jeugdhulpbudget (één van de actielijnen regionale aanpak
kostenontwikkeling – zie RIB Kostenontwikkeling Jeugdhulp: lokale en regionale
maatregelen (oktober 2019)

programma wonen en leven
nummer
22

partij
GL

vraag

bladzijde

Onderhoud gras: hoe kan het deze kosten niet eerder bekend waren?

15

8

antwoord
De in 2019 nagekomen factuur van € 66.000 voor verrichte maaiwerkzaamheden in 2018 had natuurlijk dmv een verplichting op het juiste jaar
(2018) geboekt moeten worden. Dat is echter niet gebeurd. We beschouwen
dit als een incident.

27

GBR

Woonwagencentrum De Strijp: is het college voornemens om de 3 verwijderde woonwagens
te vervangen, zo nee waarom niet? Welke planvoornemen heeft het college evt. samen met
Rijswijk Wonen voor dit centrum / deze lokatie

15

Nee, die worden niet vervangen. Gemeente en Rijswijk Wonen inventariseren
nu alle zaken die van belang zijn voor een overdracht. Onderdeel hiervan is een
gesprek met alle zittende bewoners. Na de overdracht is het de bedoeling om
het woonwagencentrum op termijn te vernieuwen. Om een betere en ruimere
indeling te garanderen wordt nu uitgegaan van de huidige 9 wagens, eventueel
is er nog ruimte voor een tiende wagen. De oorspronkelijke 14 woonwagens
stonden te dicht op elkaar. Vandaar dus dat de verwijderde woonwagens in
pincipe niet terugkomen.

42

BVR

Verwijdering woonwagens, 21.000 euro. Wanneer worden de woonwagens overgedragen aan
de wooncorporaties?

15

54

VVD

Er staat vaak: geen budget gereserveerd of geen raming gemaakt. Zelfs dat u vergeten bent
iets te ramen. Beent u tevreden over deze manier van werken van de financiële afdeling? En
hoe kijkt u aan tegen de stelling: Niet begroot? Niet uitgeven! Een nagekomen factuur in 2019
van 66.000 euro voor werkzaamheden verricht in kw 4 2018. Hoe kan dat gebeuren?

15

Gemeente en Rijswijk Wonen inventariseren nu alle zaken die van belang zijn
voor een overdracht. Onderdeel hiervan is een gesprek met alle zittende
bewoners. De inschatting is dat er medio 2020 een door beide partijen
gedragen overdrachtsplan ligt.
De in 2019 nagekomen factuur van € 66.000 voor verrichte maaiwerkzaamheden in 2018 had natuurlijk dmv een verplichting op het juiste jaar
(2018) geboekt moeten worden. Dat is echter niet gebeurd. We beschouwen
dit als een incident.

75

D66

wat houdt de bezuiniging van 150.000 euro op de stadsas in, wat wordt er niet gedaan?

15

76

D66

Welk percentage (WOB aanslagen) dat nog in onderzoek is? Wat is de samenstelling, gaat het
met name om nieuwbouw? Wat is het percentage WOB bezwaren dat wordt goedgekeurd op
basis van de ervaringen vande afgelopen jaren? Is er een relatie tot het percentage
veranderingen en (aangevraagde) aantal wijzigingen van bestemmingen, gebruik en ombouw?
Welke controles voert de gemeente Rijswijk zelf uit?

15

9

Het bedrag van - € 150.000,- is geen bezuiniging, maar een verhoging van het
benodigde budget. Voor 2021 was nog geen budget aangevraagd terwijl wel
uitgaven verwacht worden. Voor 2019 wordt er wel € 25.000,- bespaard omdat
door inkomsten van het Rijk de gemeente zelf minder hoeft te investeren in
het project.
Het percentage bezwaar voor de woningen in 2019 is 2,5%. Voor
nieuwbouwwoningen zijn er nauwelijks bezwaarschriften. Het percentage
bezwaarschriten dat wordt gehandhaafd is circa 70%. Er is geen relatie tot het
percentage veranderingen en (aangevraagde) aantal wijzigingen van
bestemmingen, gebruik en ombouw in relatie tot bezwaarschriften. De
gemeente voert inpandige en administratieve analyses uit om tot een correcte
waardebepaling te komen.

86

OR

Hoe is het tarief voor de afvalstoffenheffing tot stand gekomen? Welke zaken vallen daar
allemaal onder?

15

Voor de berekening van de lasten voor de afvalstoffenheffing is het taakveld
afvalverwijdering en verwerking het centrale taakveld. 100% van de kosten van
het product afvalverwijdering en verwerking wordt in de heffing betrokken. De
overhead wordt berekend over de toerekenbare salarislasten. Van de
veegkosten wordt 50% van de kosten toegerekend aan de afvalstoffenheffing.
De taak straatvegen omvat werkzaamheden voor het inzamelen van het
huishoudelijk afval, maar ook het schoonhouden van de riolering valt
hieronder. Van het taakveld armoedebestrijding worden de kosten voor
kwijtschelding van afvalstoffenheffing in de heffing betrokken. De
compensabele BTW wordt voor 100% toegerekend aan de afvalstoffenheffing.
De totale opbrengst bestaat, naast de opbrengst afvalstoffenheffing uit een
subsidie van Nedvang en inkomsten vanuit ongediertebestrijding.
Dit jaar is voorgesteld om de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing
vast te stellen op 90%.

algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en overhead
nummer

partij

vraag

bladzijde

Nagekomen Factuur van €66.0000,- maaiwerkzaamheden, wat is de reden van het nakomen?
Was het bekend bij u dat deze factuur openstond en of nog zou komen? Graag een toelichting
hoe zo iets kan ontstaan en wat u eraan gaat doen om dit in de toekomst gaat proberen te
voorkomen.
€87.000,- extra inhuur voor omgevingsvergunningen: U heeft daar toch een Omgevingsloket
“online” voor voorgedrukte formulieren en digitaal? Graag een onderbouwing waarom dit niet
intern opgevangen kon worden aub.

16

6

RB

7

RB

8

RB

Verwijdering woonwagens € 21.000,- , wat was/is de reden van verwijdering?

16

23

GL

Woonrijp maken niet-strategisch vastgoed: om welk pand gaat dit?

16

10

16

antwoord
De in 2019 nagekomen factuur van € 66.000 voor verrichte maaiwerkzaamheden in 2018 had natuurlijk dmv een verplichting op het juiste jaar
(2018) geboekt moeten worden. Dat is echter niet gebeurd. We beschouwen
dit als een incident.
Het genoemde Omgevingsloket is een aanvraagportaal. Na ontvangst van
bouwaanvragen dient de gemeente deze bouwtechnisch te toetsen aan het
Bouwbesluit. Deze toets zal met inwerkingtreding van de Omgevingswet
fasegewijs van gemeenten verschuiven naar de private sector. Dit maakt dat
wij voor dit hoogspecialistische werk geen vaste medewerker meer hebben
geworven.
Woonwagens waren aan einde van levenstermijn. Met het oog op revitalisering
niet wenselijk om extra investeringen te doen
Het gaat om meerdere panden met name betreft dit de Delftweg 79 en
Kerklaan 57. Het betreft hier de kosten voor het verkooprijpmaken.

Is het college voornemens om daadwerkelijk nog dit jaar tot sloop van de voormalige
brandweerkazerne over te gaan? Zijn er geen beperkende factoren zoals bijv. de aanwezigheid
van vleermuizen etc? Is in het gevraagde bedrag ook rekening gehouden met kosten voor een
tijdelijke herinrichting?
Brandweer: sloop. Dit was tochall in 2018 bekend? Verzuimd te begroten?

16

Ja, het voornemen is om dit jaar te starten met de sloop. Vleermuizen
onderzoek is reeds afgerond. Na sloop wordt het terrein ingezaaid met een
kruidenmengsel.

16

VVD

Actieplan Rijswijk Schoon. Eenmalig 60.000 voor opleiding omtrent zwerfafval. Wat gebeurt
daarvoor? 30.000 euro structureel voor oa planvorming. Maar dat is toch niet structureel

16

Nee, in 2018 was nog niet bekend wanneer de toenmalige gebruikers een
ander passend onderkomen zouden vinden.
We investeren inderdaad 60.000 euro in het opzetten van een systeem waarbij
op de beeldkwaliteit gestuurd wordt. Dit is een systematiek waarbij actief de
vervuiling op straat gemonitord wordt om daarop vervolgens gericht te vegen.
Het bedrag is beschikbaar gesteld voor het systeem zelf, het doen van
metingen en het opleiden van onze medewerkers. Wij willen de
zwerfvuilproblematiek bij de bron aanpakken. Daarom investeren we ook
structureel 30.000 in het opzetten van communicatiecampagnes en
begeleiden, stimuleren en activeren van bewoners om een bijdrage te leveren
aan een schone stad.

PVDA

Sloop voormalige Brandweerkazerne. Bespaard dit later kosten of verhoogd dit later
opbrengsten? Kunnen we die ergens terugvinden?

16

Dit is afhankelijk van de toekomstige bestemming van het perceel. Dit is
momenteel nog niet bekend. Derhalve is dit niet terug te vinden.

D66

Wat is het plan met de voormalige locatie van de brandweerkazerne, blijft dit maatschappelijk
gebruikt worden?

16

Dit is nog niet bekend. Planvorming moet nog plaatsvinden.

28

GBR

40

BVR

55

64

77

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
nummer

partij

vraag

bladzijde

antwoord

9

RB

Sloop Brandweerkazerne €140.000,- , is de mogelijkheid onderzocht om daar een gymlokaal
van te maken? 2: Wat gaat er met de grond gebeuren?

17

Gezien de staat van onderhoud, waardoor het pand niet langer veilig is, is sloop
noodzakelijk. Renovatie, dan wel herontwikkelen naar een gymlokaal, is buiten
proportioneel duur en het pand kent beperkte gebruiksmogelijkheden.
Planvorming moet nog plaatsvinden.

10

RB

Kosten bodemsanering verkoop van gemeentelijke woning € 231.000,- , gaan deze kosten/
investering nog ergens in verwerkt worden bij de verkoop? Zo nee, waarom niet?

17

Ja, deze kosten worden in de verkoopopbrengst betrokken.

paragraaf bedrijfsvoering
nummer

partij

vraag

bladzijde

11

antwoord

24

GL

strategische personeelsplanning: wat houdt 'verkenning naar het dashboard' in? En waarom
zorgt het niet afronden ervan ervoor dat de personeelsschouw is doorgeschoven naar 2020?

18

In de afweging van alle prioriteiten in de organisatie en binnen HRM is
besloten de personeelsschouw niet in 2019 te laten plaatsvinden. De zoektocht
naar een goed dashboard voor de informatie van de SPP staat daar voor een
belangrijk deel los van. Natuurlijk zal alle informatie (ook uit de
personeelsschouw) in een dashboard zichtbaar worden gemaakt.

56

VVD

Het structureel budget voor gemeentelijke publicaties(druk en bindwerk) is 30.440 euro, maar
de gemeentepagina kost jaarlijks 45.000 euro is die gemeentepagina het enige drukwerk dat
de gemeente laat maken? Is het nu een budget voor drukwerk of een budget voor de
gemeentepagina?

18

Van dit budget financieren wij hoofdzakelijk de gemeentepagina Rijswijk Regel
Recht. Daarnaast worden van het budget advertenties in Groot Rijswijk
bekostigd, bijvoorbeeld om afwijkende openingstijden van het stadhuis te
communiceren rond feestdagen of de begroting in één oogopslag te
publiceren. Ander drukwerk zoals folders, flyers, uitnodigingen, posters et
cetera worden geboekt op het budget van het betreffende team of project.

11

RB

Opleidingskosten een verschil van €75.000,- : Zijn er afspraken met de medewerkers als ze
binne€n een bepaalde tijd de gemeente verlaten de kosten of een deel daarvan zelf betalen?
Wat zijn de afspraken met “ opleidingskosten en of het volgen van cursussen? Graag een
toelichting van de voorwaardes die de gemeente stelt bij het vergeven van een opleiding en of
cursus.

19

We stellen jaarlijks vast welke organisatie-brede ontwikkeling we tot stand
willen brengen. Dit gaat soms over opleidings- en trainingstrajecten zoals
projectmatig werken en maar steeds vaker over ontwikkeltrajecten als
Management development en bevordering bewustwoordig
integriteit. Daarnaast zijn er decentrale opleidingbudgetten waar per team,
passende bij de team en/of persoonlijke ontwikkeling van de medewerker,
afspraken worden gemaakt over trainingen, cursussen, coaching, e.d.
Uitgangspunt is dat het nodig is voor het (goed) functioneren nu of in de
(nabije) toekomst.

12

RB

€30.440,- druk en bind werk: Graag een toelichting welk drukwerk. Bindwerk?

19

13

RB

In praktijk kost de gemeente site €45.000,- per jaar, is dit ook in theorie?

19

De titel is ‘druk en bindwerk’, maar het gaat voornamelijk alleen om de kosten
van het drukwerk in de Rijswijk regelrecht en af en toe het
plaatsen van een advertentie.
Nee, deze kosten betreffen vooral de advertentiekosten van Rijswijk Regelrecht

paragraaf financiering
nummer
36

partij
WIJ.

vraag
Paragraaf financiering, rente: hoe wordt het bedrag van - € 38.900 onderbouwd?

12

bladzijde

antwoord

20

De nadelige mutatie in de rente bestaat vooral uit het aangaan van een 30- tot
50 jarige lening van € 45 miljoen met een rentepercentage van circa 0,5%.

Ontwikkeling investeringskredieten 2019
nummer

partij

vraag

bladzijde

antwoord

14

RB

Financieringsbehoefte algemene dienst: Op korte termijn zal er een lening worden aangegaan
van €45 miljoen: In welk raadsbesluit kunnen wij dit terug vinden?

21

Met het vaststellen van de begroting 2020 is ook het opgenomen
financieringsbeleid opgenomen in de paragraaf financiering vastgesteld.

35

WIJ.

21

Voor een recapitlatie van de kredieten wordt verwezen naar het raadsvoostel
en raadsbesluit bij de 2e halfjaarrapportage.

41

BVR

Een heldere recapitulatie van alle optellingen, afbouw en verschuivingen van al deze kredieten
ontbreekt. Ook ontbreekt in een aantal gevallen de cijfermatige onderbouwing (bij de
gevelbeplating station bijvoorbeeld wordt voorgesteld “om het krediet af te ramen”. Wat stelt
dat voor?
Gevelbeplating station? Is dit voor rekening van de Gemeente?

21

57

VVD

Parkeerautomaten reservering valt vrij? Hoe kunt u dat beslissen voordat aanpassing
parkeerbeleid klaar is?

21

65

PVDA

Ontwikkeling investeringskredieten: Er worden hier veel voorstellen gedaan. Het gaat over
aframen, beschikbaar stellen, aanvullende kredieten verstrekken, overhevelen etc. Het is
onoverzichtelijk dat het alleen in dit document wordt voorgesteld en niet separaat traject
doorloopt. Zou er een overzicht van de resultaten van deze voorstellen beschikbaar kunnen
worden gesteld? AUB een overzicht van deze mutaties en de resultaten.

21

Het gebouw is in eigendom bij de gemeente. Vandaar dat de kosten voor
rekening van de gemeente zijn. Dit komt voort uit oude afspraken rondom de
aanleg van de treintunnel.
Dit betreft een restantkrediet van minimale omvang. Er is nog een krediet van
€ 120.000 beschikbaar voor aanpassingen en de reserve parkeren kan voor
eventuele aanpassingen aangewend worden
Voor een recapitlatie van de kredieten wordt verwezen naar het raadsvoostel
en raadsbesluit bij de 2e halfjaarrapportage.

78

D66

Kosten voor gevelplaten station: zijn deze kosten alleen voor de gemeente Rijswijk? Wat is de
rol van ProRail? Hoe verhoudt de investering zich tot mogelijke verbouw van het station in de
toekomst?

21

Het gebouw is in eigendom bij de gemeente. Vandaar dat de eventuele kosten
voor rekening van de gemeente zijn. Dit komt voort uit oude afspraken rondom
de aanleg van de treintunnel. We hadden €100.000 gereserveerd in de
begroting. Deze laten we in deze halfrapportage vervallen.

79

D66

Lichtmasten: wat heeft de vertraging veroorzaakt, zijn er onverwacht meer lichtmasten
vervangen in plaats van of naast het kabelnetwerk?

21

80

D66

Valt de marktstroomvoorziening onder de vervanging openbare verlichting of is dit een aparte
post? Zo ja, waarom? Wordt dit gedekt door opbrengsten uit vergunningen voor de markt?

21

Dit is een tekstuele fout. Het is precies andersom. Het kabelproject gaat
voortvarend. Aangezien het belang hiervan groot is, hebben we bewust minder
uitgegeven aan het vervangen van lichtmasten, zodat we met volle snelheid
door kunnen met het kabelproject.
De stroomvoorziening (kasten) zijn van de gemeente, maar de marktmeester
ontvangt de kosten van de energie van de kooplieden. Er is geen geldstroom
tussen gemeente en marklieden.

13

15

RB

Documentaire informatie voorziening €50.000,- : Welke voorziening en welke activiteiten
worden niet uitgevoerd?

22

De overgang naar Windows 10 had een langere doorlooptijd. Dit had tot gevolg
dat andere acties - waaronder de noodzakelijke software upgrade van de
documenten generator - later kon starten en een deel van de geplande
uitgaven ook later plaatsvinden. In het eerste kwartaal 2020 wordt de migratie
afgerond. Deze voorziening komt niet in 2019 maar in 2020 beschikbaar.

16

RB

€60.000,- verbouwing werkruimtes, als reden geeft u onregelmatige diensten met de
scanauto. Wat bedoelt u hiermee? Blijven de werknemers slapen tussen hun diensten heen?
Komt er een bed en breakfast? Graag een onderbouwing wat u met onregelmatige diensten
bedoeld en waarom die gelinkt worden aan de €60.000,-

22

De huidige werkruimte IOG/Toezicht Parkeren (TP) is geschikt voor acht tot tien
medewerkers. Met de groei van de afgelopen jaren kent het cluster inmiddels
17 medewerkers. Zowel IOG als TP draaien diensten die kunnen liggen tussen
0700 en 2400 uur. In het geval van avonddiensten moet, naast de uitbreiding
van de ruimte en het aantal werkplekken, een voorziening worden getroffen
t.b.v. het avondeten. Daarbij wordt verwacht dat tijdens de verbouwing ook
aanpassingen aan leidingen en luchtcirculatie gedaan moeten worden.

17
58

RB
VVD

Gevelbeplating, u vraagt de raad krediet af te ramen. Hoeveel krediet ?
Toplaag renovaties sportvelden. Is hier geen sprake van het vooruitschuiven van noodzakelijk
onderhoud?

22
22

Het gaat om €100.000

66

PVDA

22

Het bestuursakkoord 2019 is door alle betrokken partijen (Rijswijk-Den HaagMRDH) getekend. De plannen zijn door de ondertekenaars niet afgekeurd.
Binnen enkele weken ontvangt u een raadsinformatiebrief over de voortgang
van onze gezamenlijke lobby naar externe financiering voor de BVB.

67

PVDA

Infrastructuur Prinses Beartrixlaan. Het bestuursakkoord stamt uit 2012 de
bestuursovereenkomst uit 2019. Is de bestuursovereenkomst door alle partijen betrokken
partijen ondertekend? Afspraken uit de bestuursovereenkomst konden niet worden
nagekomen omdat er niet aan eerdere afspraken met het Rijk waren voldaan. De
verantwoordelijk wethouder zou in kwartaal 3 van 2019 met nieuwe informatie komen naar de
raad. Tot heden is er geen voortgang gemeld. Waarom opnemen en indexeren van
afgekeurde plannen?
Vervolg: Waarom aanvullend krediet op afgekeurde plannen?

22

De plannen zijn door de ondertekenaars niet afgekeurd.

68

PVDA

Toplaagrenovatie: Welke gebruikers maken gebruik van het veld? Welke sporten worden hier
op gespeeld? Zitten er rubberkorrels in de huidige toplaag? Waardoor wordt de toplaag van
het kunstgras vervangen?

22

Op Hoekpolder maakt voetbalvereniging Semper Altius, de schoolsport, een
voetbalschool en de kinderopvang gebruik van het veld. Op Prinses Irene
maken voetbalvereniging RVC Celeritas, Frisbeevereniging Ultimus Prime, de
schoolsport en een voetbalschool gebruik van het veld. In hoofdzaak wordt er
gevoetbald, echter vele andere sport- en spelvormen worden en kunnen
hierop worden uitgeoefend. In de huidige toplagen zit SBR rubber, dat
verdwijnt. De toplagen worden nu vervangen door een shockpad met
daarop het kunstgras dat wordt ingestrooid met zand en het
veilige instrooimateriaal TPE. Met die instrooilaag wordt voor een belangrijk
deel de schokabsorptie, grip/torsie, balstuit en het sliding gedrag gecreëerd.

14

Nee, er is geen sprake van noodzakelijk onderhoud, er wordt aanspraak
gemaakt op de kredieten van niet verhuurde voetbalvelden op Sportpark
Prinses Irene waarvoor momenteel geen (grootschalig) onderhoud of renovatie
is vereist.

81

D66

Er waren extra kosten voor het omleiden van verkeer. Bij andere projecten kwam dit ook voor.
Wat is de oorzaak dat dit niet bij de opdracht als vereiste is. meegenomen? Wat voor
maatregelen betreft het: verkeersregelaars, extra borden, omleiding, of tijdelijke wegen?

22

In de projectramingen wordt een indicatie opgenomen over de kosten van
verkeersmaatregelen. Verkeersmaatregelen zijn verplicht in het bestek. Voor
de uitwerking is door de gemeente een raamcontract afgesloten (na Europese
aanbesteding) met een particulier bedrijf. Tijdens de werkzaamheden blijkt
regelmatig en ook in dit project, dat de verkeersmaatregelen van bebording en
tijdelijke wegen door weggebruikers genegeerd worden. Dit noodzaakt
vanwege veiligheid tot aanvullende maatregelen zoals inzet van
verkeersregelaars. Een andere oorzaak is dat werkzaamheden door
(weers)omstandigheden uitlopen in tijd en dus in kosten. Komend jaar wordt
het raamcontract kritisch geëvalueerd.

82

D66

De effectiviteit gemeten van de aangegeven maatregelen voor de Fietsstraat Delftweg, wat is
gezien de investering de verwachting? Kan het onderzoek naar het nut van het plaatsen
kentekenregistratie en trajectcontrole met de maatregelen worden afgestemd?

22

Er is geen aanleiding om hier trajectcontrole en kentekenregistratie toe te
passen. Het pakket aan aanvullende maatregelen is voldoende borging om de
streefwaarde te halen. In Nederland betekent dit dat tenminste 85% van de
weggebruiker zich aan de voorgeschreven snelheid houdt. Overigens zijn er
geen concrete voorbeelden bekend van trajectcontroles op gemeentelijke
wegen en bovendien beslist het OM of ergens een vaste camera wordt
geplaatst of dat de mobiele camerateams op een bepaalde
locatie gaan staan.

15

84

D66

Waarom zijn de renovaties aan de velden 301 en 109 nu noodzakelijk en waneer stonden deze
eigenlijk begroot? Waarom worden nu niet alle velden van het Princes Irene sportpark zoals
geplant gerenoveerd met een nieuwe toplaag? Heeft dit te maken met het beperkte gebruik
van deze velden of zijn er andere redenen? Als de renovatie van de velden 301 en 109 begroot
stonden in een van de volgende jaren, waarom is dit bedrag niet toegevoegd aan het dit jaar
ontstane tekort?

22

Kunstgrasvelden kennen een levensduur van tien jaar. Veld 109, aangelegd in
2007, stond in het Meerjaren InvesteringsPlan genomineerd om in 2017
gerenoveerd te worden. Omdat dit veld tijdelijk geen gebruik kende is de
renovatie met twee jaar doorgeschoven. Veld 301, aangelegd in 2008, kende
het vervangingsjaar 2018. Keuring van het veld leerde dat de kwaliteit
voldoende was waardoor de renovatie met een jaar uitgesteld is. Alle
sportvelden worden jaarlijks gekeurd, als blijkt dat de kwaliteit nog goed is
worden geplande onderhoudswerkzaamheden of renovaties uitgesteld. Voor
beide velden geldt nu dat de veiligheid van de gebruikers in het geding komt,
het veld wordt hard en vooruitschuiven is niet langer meer verantwoord. Om
gebruikers veilig te kunnen laten sporten worden de kunstgrasvelden in 2019
gerenoveerd. Op Sportpark Prinses Irene liggen een kunstgrasveld en
natuurgrasvelden die te onderscheiden zijn in trainingsvelden en
wedstrijdtrainingsvelden. Omdat elk veld een ander bouwjaar kent en
verschillende eigenschappen heeft en daarmee ook een andere levensduur,
kan en er nooit sprake zijn van een totale renovatie van alle velden. In uw
vraagstelling stelt u dat een renovatie van alle velden gepland is, die stelling is
niet juist. Het niet verhuren van velden en/of het monitoren van de
intensiviteit van het gebruik leidt constant tot het bijstellen van het dagelijkse
beheer en onderhoud van de velden alsmede tot het laten uitvoeren van
(toplaag)renovaties. De renovaties stonden aanvankelijk gepland voor 2017 en
2018 en daarmee ook de budgetten in de begroting en die zijn doorgeschoven.
Deze staan (of zoals u schrijft, stonden) niet begroot in volgende jaren.

87

OR

Bewegwijzering actualiseren rond nieuwe fietsroutes: Hoe komt het dat er beperkt rekening is
gehouden met kosten voor milieueisen en dergelijke? Ik neem aan dat de aannemer de
gemeente van te voren heeft ingelicht over de kosten?

22

De kosten van de bodemonderzoeken worden pas inzichtelijk en nauwkeurig
gespecificeerd nadat een verkennend onderzoek is gedaan. Men weet dus, in
het voortraject, niet van te voren wat exact wordt aangetroffen. Van de 62
locaties voor bewegwijzeringspalen moesten 28 locaties nader onderzocht
worden. Op één plek is asbest gevonden wat leidde tot hoge extra
saneringskosten.

16

83

D66

Wat is de achtergrond dat er nu een nieuwe leuning voor de brug nodig is? Kan dit worden
uitgesteld?

22

Wat bedoeld wordt is dat de realisatie van een standaard brugontwerp voor
een parkbrug een extra investering vraagt die past binnen het historische
karakter van het park en De Naald en Welstand/landschapsarchitectuur. Het
budget van € 20.000,- was hier voor bestemd maar nog niet (administratief)
toegekend. Via de 2e halfjaarrapportage wordt e.e.a rechtgezet. Van uitstel zal
geen sprake zijn, dit betreft een administratieve aanpassing en wordt
meegenomen in de realisatie van het project.

Reserves, voorzieningen en voorheen voorzieningen en overig
nummer
69

partij
PVDA

vraag

bladzijde

Vooruitontvangen subsidiegelden. Wat is daar van uitgegeven en hoeveel schuiven we door?
Welke activiteiten zijn uitgevoerd voor het geld? Waarom de rest nog niet uitgegeven?

17

24

antwoord
Zie bijlage bij vraag 69 2e halfjaarrapportage

