Op 6 juni is in de politieke markt de jaarstukken behandeld. Toegezegd is om op een aantal
technische vragen schriftelijk een reactie te geven:
1.

Inwoners hebben via mijn Overheid inzicht in hun contacten met de gemeente. Wanneer
is dit beschikbaar?
We zijn in mei dit jaar officieel aangesloten en deelnemer bij MijnOverheid. Hiermee is een
volgende stap gezet naar het koppelen van de BerichtenBox en Lopende Zaken.
De BerichtenBox stuurt informatie over bijvoorbeeld verloop van rijbewijs / paspoort
(initiatief bij de gemeente).
Lopende zaken zijn de onderwerpen die zijn aangemeld door de burger en die binnen
MijnOverheid gevolgd kunnen worden. De technische aansluiting (het informeren van onze
burger) van de BerichtenBox willen we in 2018 realiseren. Vervolgens zal het ontsluiten van
Lopende Zaken via de programmaraad van Green Valley worden opgepakt. De
programmaraad bepaalt welke typen Lopende Zaken het eerst uitgerold gaan worden. Een
en ander betekent dat de eerste toepassingen in 2019 voor onze inwoners beschikbaar
komen.

2.

De tevredenheid over fietspaden is lager dan de doelstelling.
In 2018 zijn de beleidsplannen voor zowel Wegen als Verkeer door de raad vastgesteld. Met
name in het beleidsplan Verkeer is aandacht gevraagd voor onze fietspaden. Voor de
aanpak van negen fietspaden is een bedrag benodigd van € 2.700.000. Bij de behandeling
van de perspectiefnota 2018-2021 is besloten om alleen te werken aan de paden waarvoor
minimaal 50% externe financiering kan worden gevonden. Daarbij is de gemeentelijke
cofinanciering ad. € 1.350.000 beschikbaar gesteld. Wij zijn met de provincie in gesprek om
te kijken welke kansen voor externe financiering er zijn en hoe deze kunnen worden
ingevuld.
Met betrekking tot de staat van onderhoud van fietspad Wetering West-KalenbergOssenzijl: De kwaliteit van het fietspad is met name slecht bij de (steile) aansluitingen van
het fietspad op de bruggetjes. Daarnaast is het asfalt in de buurt van Ossenzijl aan
onderhoud toe. In afwachting van resultaten over subsidiestromen wordt groot onderhoud
uiterlijk in 2020 verwacht. Klein onderhoud kan eerder plaatsvinden.

3.

Toegankelijkheid horeca
Onze inwoners zijn tevreden over de toegankelijk van de openbare ruimte. Over de
toegankelijkheid van de horecavoorzieningen is op dit moment geen score bekend. De
toegankelijkheid van de horeca wordt sporadisch getest door de Gehandicaptenraad.

4.

De tevredenheid van de Melding Openbare ruimte blijft achter.
De gebruiksvriendelijkheid van het doen van een MOR vraagt inderdaad verbetering. Nog
dit jaar moet dit zichtbaar worden in een vernieuwd proces.

5.

De animo voor deelname in de Burgerschouw neemt af.
De burgerschouw als instrument wordt dit jaar beëindigd, de deelnemers ontvangen
hierover binnenkort een mail.
We zijn gestopt met de burgerschouw omdat we door de leverancier van de Burgerschouw
App niet meer worden ondersteund in het gebruik en werking van het systeem, daarnaast
zijn we bezig om in plaats van de burgerschouw andere vormen te zoeken voor het meten

van de beleving van de woonomgeving die aansluit op de in te voeren gebiedsgerichte
aanpak voor het onderhoud van de openbare ruimte.
De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een “gereedschapskist” waarin alle mogelijke
gereedschappen voor inwonersbetrokkenheid zitten. Eén van die gereedschappen is een
nieuwe vorm van toetsing van de beleving van inwoners van hun woonomgeving. De
huidige burgerschouwers zullen worden gevraagd of ze deel willen nemen aan een nieuwe
vorm van toetsing.
6.

Sport: Er is een bedrag van bijna € 200.000 overgebleven. ( pagina 26 jaarrekening )
Dit financiële voordeel is voortgekomen omdat een rijksbijdrage impuls brede scholen, sport
en cultuur over de periode 2013 tot en met 2017 is ontvangen en op basis van een raadsbesluit
(11 maart 2014) via de algemene reserve is verantwoord. Nu de regeling is afgelopen en de
plannen
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terugbetalingsverplichting bestaat valt het voordeel vrij ten gunste van het resultaat.
7.

Onderuitputting Algemene Uitkering.
Van onderuitputting, of onderbesteding, is sprake indien op rijksniveau minder wordt
uitgegeven dan voorzien. In de systematiek wordt er dan van uitgegaan dat ook de
gemeenten en provincies met minder middelen hun taken moeten uitvoeren. Wordt er op
rijksniveau meer middelen besteed, dan krijgen ook gemeentenen en provincie meer
uitgekeerd. Dit noemen we “samen de trap op en samen de trap af”.
In de maartcirculaire is melding gemaakt van een onderbesteding, die verwerkt is in de
perspectiefnota. Deze onderuitputting betekent voor de gemeente Steenwijkerland een
korting van € 388.000.

8.

Er is aandacht gevraagd voor de bekendheid/ stand van zaken van de Startersleningen.
In 2017 zijn 8 startersleningen verstrekt. In 2018 ( t/m mei ) zijn 8 leningen verstrekt en zijn
er nog eens 6 aanvragen ingediend. Door de aantrekkende economie lijkt er ook een
toenemende vraag naar Startersleningen waarneembaar.
Per juni 2018 is nog een bedrag van € 270.000 beschikbaar. ( na honorering van de 6
openstaande aanvragen).

