pagina

fractie
6 CDA

vraag
algemene uitkering en sociaal domein: Extra middelen jeugdzorg van ruim 4 miljoen in 4 jaar tijd wordt opgenomen onder
algemene middelen. Wat wordt gedaan met de opmerking van de staatssecretaris hierover dat deze middelen voor
jeugdzorg zijn bedoeld? Wat wordt van dit geld in Cranendonck gedaan voor de jeugd, behalve 1 fte in het sociaal team ?
Graag in elk geval specificeren voor ‘22.

antwoord
De rijksmiddelen worden ingezet voor versteviging van het jeugddomein (extra capaciteit
jeugdconsulenten, extra capaciteit jongerenwerk in het kader van preventie en vitale
gemeenschappen, uitbreiding expertise o.a. om overgang 18-/18+ soepeler te laten
verlopen) Uit bijlage 1 blijkt daarnaast dat de in verleden ontstane tekorten (meer
uitgaven jeugd, dan ontvangen rijksmiddelen) met de extra inkomsten ook worden
opgevangen. Verder worden de extra middelen ingezet om de toenemende kosten binnen
de WMO (met name hulp in huishouden en begeleiding) op te vangen. De totale extra
middelen zijn daardoor ingezet voor het sociaal domein (jeugd en wmo).
Omdat de algemene uitkering een algemeen dekkingsmiddel is, hebben we deze
jeugdgelden toegevoegd aan de algemene middelen. Net als bij andere beleidsvelden
laten we de koppeling tussen de algemene uitkering en inzet van middelen los. Dus meer
geld voor een beleidsveld, betekent niet automatisch meer inzet van middelen op dit
beleidsveld. Meer middelen worden in de begroting opgenomen als hier een gedegen
onderbouwing aan ten grondslag ligt.

7 VVD

De bijdrage van BIVAK is zo snel mogelijk noodzakelijk, werd duidelijk bij de informatiebijeenkomst die gehouden werd vlak Na vaststelling in de begroting, neemt het college een besluit over de uitvoering welke van
voor de zomervakantie; indien ingestemd wordt met de begroting, per welke datum is dit geld beschikbaar voor BIVAK?
start kan gaan vanaf 2022 (dan is het budget formeel beschikbaar).

9 CRA

Op pagina 9 (punt 13) OZB gaat het over de extra verhoging van 2,8% die niet meer nodig is. Die begrijpen we. Vervolgens Bij de berekening van de ozb-opbrengst is in de meerjarenraming 2022-2025 - net als
wordt voorgesteld de OZB voor 2025 met het inflatiepercentage te verhogen. Wordt de OZB in 2022, 2023 en 2024 niet met andere jaren - rekening gehouden met een jaarlijkse verhoging van het inflatiepercentage
(2%). Dit is een kader van de raad.
het inflatiepercentage verhoogd? En zo nee, waarom is daar voor gekozen?

9 ELAN

Hoeveel personeelskosten worden er weer extra doorbelast naar het product Afval?

Per saldo zijn hogere personeelskosten doorberekend in het riool- en afvaltarief. Aan het
product afval worden € 47.000 minder personele lasten toegerekend dan in 2021. De
opbrengsten afvalstoffenheffing zijn verlaagd met € 47.000. Deze verlaging wordt
doorberekend in het tarief. Voor het overige is de begroting 2022 identiek aan die van
2021 in afwachting van besluiten die bepalen hoe de afvalinzameling vorm krijgt in 2022
en verder. Aan het rioolrecht zijn meer uren doorberekend.

9 ELAN

Hoeveel personeelskosten worden er in totaal doorbelast naar het product afval?

In totaal worden € 235.253 (excl. overhead) personele lasten toegerekend.

9 Pro6

Afval en riool: “Binnen de beleidsvelden afval en riool ontstaat een voordeel van 51.000 euro.“ We hebben het hier over een Er is inderdaad sprake van gesloten financiering. Op de beleidsvelden riool en afval zelf
gesloten financiering; wordt dit voordeel dan wel geaccepteerd?
wordt geen voordeel behaald. Het voordeel wordt behaald op het totaal van de
exploitatie.
Aan afval worden minder kosten toegerekend aan riolering meer. Per saldo worden er aan
afval en riolering meer kosten toegerekend. De kosten van afval worden verrekend in het
tarief van de afvalstoffenheffing. De kosten van riolering (inclusief overhead en btw)
worden in principe gedekt door de rioolheffingen. Verschillen tussen kosten en
opbrengsten (zowel positief als negatief) worden verrekend met de voorziening riolering.
Meer uren/kosten toerekenen aan riolering of afval levert dus een voordeel op voor de
totale exploitatie, doordat deze uren/kosten worden gedekt door een externe heffing
en/of de voorziening riolering.

14 VVD

Hoeveel woningen worden in 2022 opgeleverd?

Er zijn op dit moment 53 woningen in aanbouw en voor 99 woningen is vergunning
verleend. Een deel daarvan zal in 2022 worden opgeleverd. Verder zijn er nog 181
woningen in procedure. Een overzicht van de woningbouwprojecten wordt als bijlage aan
de Q3 rapportage voor de raad toegevoegd.

14 ELAN

Waarom weer een woningbehoeftenonderzoek laten doen, als we al weten dat we vooral Starters – Senioren en Sociale
Huur woningen moeten bouwen?

Het is inderdaad duidelijk dat er vooral voor starters, senioren en sociale huur gebouwd
moet worden. Het woningbehoefteonderzoek geeft een actueel inzicht van welke
aantallen op kern en wijkniveua op de korte en de lange termijn gerealiseerd moeten
worden. Het onderzoek wordt samen met de A2 gemeenten uitgevoerd en geeft daarmee
ook een regionaal beeld. Tot slot wordt ingezoomd op het thema wonen en zorg. De
uitkomsten worden gebruikt voor de woonzorgvisie die wordt opgesteld.

14 ELAN

Overweegt de gemeente ook om Opkoopbescherming in te voeren in Cranendonck? Dit is immers mogelijk vanaf 1 januari
2022.

De opkoopbescherming bestaat uit een verbod op verhuur en mag alleen toegepast
worden als er sprake is van schaarste of behoud van de leefbaarheid. Het is een beperking
van het eigendomsrecht en het aanbod van huurwoningen in de vrije sector, waar ook
behoefte aan is. Daarom overweegt de gemeente op dit moment niet om het instrument
toe te passen. Er wordt vooral ingezet op nieuwbouwwoningen voor met name starters,
senioren en sociale huur. Om hier beter op te kunnen sturen is een
doelgroepenverordening in voorbereiding.

15 CDA

zijn er prestatieafspraken gemaakt met Wocom in 2021 en wat is de invloed ervan op de bouw van sociale woningen?

In de Prestatieafspraken 2019-2021 hebben de gemeente en WoCom afgesproken de
voorraad sociale huurwoningen in Cranendonck uit te breiden met 120 - 130 woningen. In
de prestatieafspraken 2021 staat: concrete afspraken en waar mogelijk start bouw de Ark
(4), Beuk&Berk (6), bibliotheek (15), Boschakkers I, Neerlanden II (29). WoCom stelt zich
afhankelijk op van de gemeente bij het aankopen van grond. Als gemeente stellen we bij
grotere woningbouwprojecten (zoals Neerlanden II, Boschakkers I en II, Dorpsstraat
Soerendonk) als voorwaarde dat minimaal 30% sociale huur gerealiseerd moet worden in
samenwerking met een woningcorporatie.

15 ELAN

Hoeveel geld is er de afgelopen jaren in totaal al besteed aan het project Overdracht Woonwagens?

Het project Overdracht Woonwagens heeft tot op heden uitsluitend ambtelijke inzet
gekost. Er zijn nog geen aparte, extra kosten gemaakt t.b.v. onderzoeken e.d., dit wordt
wel naar de afronding van het project toe voorzien en is dus in de begroting 2022
meegenomen.

16 VVD

Centrumplan Budel: Is al bekend wanneer/op welke termijn de Raad van State uitspraak doet rondom de verplaatsing van de De gemeente is in afwachting van een uitnodiging voor de hoorzitting bij de Raad van
Jumbo?
State. De Raad van State streeft normaliter naar het inplannen van een
hoorzitting binnen een half jaar na indiening van het verweerschrift. Vanwege
oplopende achterstanden bij de Raad van State worden deze termijnen echter
voortdurend opgeschort.

16 Pro6

Centrumplan Budel: Is te verwachten dat de start van de nieuwbouw Jumbo plaatsvindt vóór ingang Omgevingswet op 1 juli Het gecoördineerde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van de
2022?
nieuwe Jumbo vallen nog in het huidige regime. De nieuwe omgevinswet staat hier in
principe los van. Aangezien deze zaak al enige tijd bij de Raad van State ligt ter
beoordeling, is de verwachting dat er meer duidelijkheid komt in 2022. Echter is de
gemeente hierbij volledig afhankelijk van de snelheid van de Raad van State.

16 Pro6

Centrumvisie Maarheeze: laatste zin wordt plotseling afgebroken. Hoe is de stavaza nu? Men is het verkenningsstadium
toch al ver voorbij?

Per abuis is de laatste zin weggevallen. Het betreft de verfraaing van de ondertunneling
van de A2. Het ontwerp is in werkgroepverband opgesteld. De gemeente is in afwachting
van een vergunning van Rijkswaterstaat t.a.v. de geluidsschermen. Nadat deze is verleend,
kan worden overgegaan tot realisatie van het ontwerp.

18 Pro6

Geo-informatie onderaan: Mogen we er dan wél van uitgaan dat de basisregistraties van Cranendonck dan allemaal op
orde en bijgewerkt zijn?

Er wordt (minstens) voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor de geobasisregistraties. Onderdeel van de migratie is het op orde brengen van de 3
basisregistraties in onderlinge samenhang, zodat ook de tegenstrijdigheden tussen de
basisregistraties BAG, BGT en WOZ verdwijnen bij de invoering van de samenhangende
objectenregistratie (SOR). Daarin worden nu al stappen ondernomen (o.a. harmoniseren
gebruiksoppervlakten).

18 Pro6

Cultuurhistorie/cultureel erfgoed: Incidenteel budget van 10.000 euro wordt hiervoor gevraagd. Waarop is dit bedrag
gebaseerd, graag verduidelijking hierover.

Er is een offerte opgevraagd voor het actualiseren van het erfgoedbeleid.

19 ELAN

Wanneer wordt het kruispunt Van Houtstraat – Meemortel aangepakt?

De aanbesteding en uitvoering van het kruispunt willen we gelijk op laten lopen met de
herinrichting van het centrum. We verwachten in de 2e helft van 2022 de werkzaamheden
op dit kruispunt te starten.

19 Pro6

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer: Wordt aanpassing van Sterkselseweg ( i.h.k. van Samen mee naar de A2) nu in
2021 of 2022 aangepakt? Is er al meer duidelijkheid over de komst van een mogelijk DC bij Poort 43 in Sterksel? In
combinatie met het verkeersluw maken van Sterksel kan dit grote consequenties hebben voor verkeerstoename op de
Sterkselseweg en Groote Bleek in Maarheeze.

De herinrichting van de Sterkselseweg wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022
uitgevoerd. De aanpassingen zijn niet in het kader van het project Samen mee naar de A2,
maar in het kader van regulier onderhoud en naar aanleiding van de herinrichting van de
Stationsstraat. Op dit moment wordt de mogelijkheid voor een DC bij Poort 43 onderzocht
door de gemeente Heeze-Leende. De uitkomsten hiervan zijn bij ons nog niet bekend.

21 CDA

Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer: In het verleden hebben we hier een stapje terug gedaan qua tempo en is het
De verkeersveiligheid is bij de smallere wegen met slechtere bermen niet optimaal. Het
jaarlijks onderhoud van wegen op plekken waar het gepland was, uitgesteld. In de kadernota aangegeven dat het uvv
uitvoeringsprogramma smalle wegen 2021 is in voorbereiding en wordt in het voorjaar van
beperkt zou worden. Zo ook de wegverhardingen smalle wegen. Zijn er nu plekken waar dit gevaar oplevert? Is er fin. ruimte 2022 afgerond. Uitvoeringsjaar 2022 willen we aansluitend hierop in 2022 laten
om het oude tempo weer op te pakken?
uitvoeren. Het uitvoeringsjaar 2024 kan op basis van de notitie Beheer Openbare Ruimte
2021-2025 en de begroting worden uitgevoerd in 2023. De uitvoeringsjaren hierna
worden opneuw afgestemd in de nieuwe notitie Beheer Openbare Ruimte 2026- 2030.

21 Pro6

VerLEDding Openbare verlichting uitvoeringsjaar 2022 voor een bedrag van 335.000 euro: Is hier alles inbegrepen of wordt Het bedrag van € 335.000 is voor een deel van het verLEDden. Zo'n 80% van de openbare
hier een beperkt gebied mee verled?
verlichting moet nog verLED worden, wat we in fasen gaan uitrollen. Hierbij wordt
rekening gehouden met de leeftijd en staat van de huidige lampen om zo
kapitaalvernietiging te voorkomen, dan wel zo klein mogelijk te houden.

24 CDA

Groenonderhoud: nu niveau C, maar wordt het niveau ooit gemeten? Is er financiële ruimte om dit een stukje op te
schroeven?

De openbare ruimte wordt ieder jaar 2x gemonitord. Dit gaan wij vanaf het einde van dit
jaar opschroeven naar 4x per jaar. Ook gaan we dit doen met een nieuwe methode waarbij
veel meer data beschikbaar is. De in de notitie Beheer Openbare Ruimte 2021-2025
vastgestelde kwaliteitsambitie is garantieniveau C-plus. Hierop is het begrootte bedrag
voor groen ook gebaseerd.

25 Pro6

Milieu: Een bedrag van 4000 euro is opgenomen in de begroting voor verwijdering van calamiteuze stoffen. Wat denkt men Het bedrag van € 4.000 is opgenomen voor deelname aan de regionale regeling
voor dit bedrag te kunnen doen? Drugsafval verwijderen is immers erg duur en wordt maar gedeeltelijk vergoed
verwijdering calamiteuze stoffen (RVCS). Deze regeling heeft als doel drugsdumpingen in
de regio op de afgesproken werkwijze af te voeren. Elke gemeente/deelnemer betaalt een
vast bedrag per jaar (op basis van inwoneraantal) waarmee de kosten voor het opruimen
van dumpingen in de regio worden gedekt. Als regio delen we dus de kosten voor
drugsdumpingen, we betalen een vast bedrag ongeacht of er een drugsdumping in onze
gemeente plaatsvindt.

26 CDA

Afval: Wat is de status van keuze voor nieuw contract (wel of niet aanbesteden)? En wat is de mogelijke impact op de
begroting?

Midden oktober zal het rapport van een extern adviesbureau inzake de keuze om aan te
besteden of toe te treden tot een gemeenschappelijke regeling worden opgeleverd. In de
komende weken zal hierover een ambtelijk advies worden gevormd welke wordt
gepresenteerd aan het college. Zoals toegelicht in de raadsinformatieavond van 7
september zal het college hier allereerst een voorkeur in uitspreken waar de raad over
wordt geïnformeerd. Indien de voorkeur van het college is om toe te treden tot een
gemeenschappelijke regeling dan zal dit op 14 december in de raadsvergadering worden
verzocht. Een eventuele toetreding zal plaatsvinden per 1 januari 2023 en heeft geen
invloed op de begroting van 2022.

27 CDA

Bodem: In hoeverre is het risico op vinden van nog meer zinkassen al meegenomen in die €93K of moeten we daar nog
extra’s van verwachten?

De € 93.000 zoals opgenomen in de begroting heeft betrekking met de
bevoegdheidsverschuiving van de bodemtaken van provincie naar gemeenten. Het betreft
een schatting van de te verwachten werkzaamheden op basis van ervaringscijfers. Er is op
dit moment geen aanleiding om dit bedrag te verhogen. Afhankelijk van het aantal
aanvragen wordt het daadwerkelijke bedrag in rekening gebracht.

28 Pro6

RRE&RREW: Hoe komt het dat het beschikbare bedrag overschreden is? Was van te voren niet bekend, dat bij
overschrijding de RREW niet toegekend zou worden?

Vanuit de Rijksoverheid is bij openstelling € 70mln beschikbaar gesteld. Dit budget is later
nog opgehoogd naar € 100mln. Gemeenten konden individueel hier een aanvraag op
indienen. Door het grote succes van de RRE-subsidie heeft nagenoeg elke gemeente in
Nederland een aanvraag ingediend voor de RREW-subsidie. Het beschikbare budget was
zeer snel vergeven. Er is rekening gehouden met dat dit kon gebeuren. Het tempo waarop
heeft ons echter verrast. Toen ons signalen bereikten dat de aanvragen snel en talrijk
binnenkwamen hebben wij direct actie ondernomen. Achteraf bleek echter dat het budget
binnen de eerste twee dagen van openstelling al vergeven was. Een bezwaarprocedure op
deze beslissing loopt nog.

28 Pro6

Uitvoering Nota Zonneparken: Wanneer dit jaar is de netstudie van beheerder TenneT te verwachten?

Een concept netstudie is gereed. Voordat deze definitief en openbaar wordt zal nog
consultatie met betrokken partijen plaatsvinden. Het definitieve document (inclusief
investeringsplanning) wordt begin volgend jaar verwacht.

28 Pro6

Laadinfra: Waar in de gemeente worden de 5 locaties voor elektrische laadpalen gepland? Hoeveel van deze laadpalen
bevinden zich nu in de gemeente en op welke plekken?

De vijf voorziene locaties zijn recent gepubliceerd via het genomen verkeersbesluit. Dit
besluit ligt t/m 12 november ter inzage. Het betreffen de volgende locaties: - Ter hoogte
van de Dahliastraat 11 (parkeerterrein achterzijde woning), Maarheeze. - Ter hoogte van
de Violierstraat 30 (parkeerterrein zijkant woning), Maarheeze. - Ter hoogte van de
Puttendijk 17 (parkeerterrein zijkant woning), Maarheeze. - Ter hoogte van de De Dam 1,
Budel. - Ter hoogte van de Burgemeester Remmenstraat 39, Budel. Verder zijn er, naast
semi-openbare laadpalen bij diverse bedrijven, nog drie openbare laadpalen in de
gemeente. - Sportlaan 2, Budel-Schoot (nabij sportpark) - El Pinar 2, Maarheeze (nabij
sportpark) - Willem II straat 10, Budel (nabij MFC de Borgh)

34 CDA

Kan er iets worden gezegd over de positie van Nyrstar/ Trafigura tov verlenging als partner van Metalot?

De founding fathers van Metalot, onder andere Gemeente Cranendonck en Nyrstar,
bekijken de extra businessmogelijkheden die de overname door Trafigura van Nyrstar
biedt. De evaluatie van de samenwerking eind 2022 moet worden afgewacht of, en zo ja
hoe, partijen, waaronder Nyrstar de samenwerking doorzetten.

41 VVD

Cultuur in Cranendonck. Wat is de stand van zaken? We hebben afgelopen jaar een info-avond gehouden. Er gaat veel geld Er is een vervolg gegeven middels een verenigingsavond op 29 september. Daarnaast
worden momenteel nog individuele gesprekken gevoerd met het veld. Op basis daarvan
naar het RICK, terwijl er ook lokale ondernemers zijn die in deze sector actief zijn en met deze subsidies veel kunnen
wordt de nieuwe koers vormgegeven. Naar verwachting wordt dit 1e kwartaal 2022 ter
realiseren. Wanneer wordt er doorgepakt op de info-avond en hoe is de verdeling in 2022?
besluitvorming aan de raad aangeboden.

42 CDA

koersdocument cultuur: in 2022 wordt gestart met de implementatie van de gezamenlijk bepaalde koers. Zijn er gevolgen
voor de rol van het RICK en wat zijn die dan?

Dat is op dit moment nog niet duidelijk omdat er nog diverse gesprekken gevoerd worden
met het veld voor het vormgeven van de koers.

43 ELAN

Wat zou het financieel betekenen als we de toeristenbelasting wel met de inflatiecorrectie verhogen?

Een verhoging met het inflatiepercentage (2%) betekent een extra opbrengst van 4.600.

44 CDA

opwaarderen recreatieve fiets- en wandelpaden; graag toelichten wat dit opwaarderen concreet betekent.

In eerste instantie wordt gekeken waar op dit moment de routes niet logisch lopen, waar
trajecten ontbreken en waar meerdere typen routes (gebruikers) over een (te) smal pad
lopen. Er wordt, samen met het Routebureau en gebruikers, gekeken hoe de
routestructuren kunnen worden verbeterd en de beleving en economische spin-off
(bestedingen) kunnen worden vergroot. Het gaat hierbij om de knooppuntensystemen
voor fietsen, wandelen en ruiteren/mennen en de gemarkeerde ATB-routes. Uitgangspunt
zijn bestaande wegen en paden. In de begroting 2022 wordt budget gevraagd om de
bewegwijzering aan te passen en de bijbehorende panelen met routekaart te actualiseren.
Dit is een eerste stap die relatief eenvoudig en goedkoop te realiseren is. In een volgende
fase wordt ook gekeken naar de ondergrond van de routes, zoals de kwaliteit en breedte
van wegen en paden (het opwaarderen hiervan is een stuk complexer en duurder om te
realiseren).

44 ELAN

Wat wordt bedoeld met het opwaarderen van recreatieve fietspaden? Worden deze hiervoor verbreed? Wat zou het kosten Eerste deel van de vraag: zie hierboven. Tweede deel: hier is op dit moment geen
om 10% van de recreatieve fietspaden te verbreden?
prijskaartje aan te hangen. Dit moet nader worden uitgewerkt. De kosten zijn afhankelijk
van diverse factoren zoals aantal kilometer, ondergrond, bereikbaarheid van het pad en
om wat voor type (half) verharding het gaat. Bovendien kan er sprake zijn van bijvoorbeeld
(noodzakelijke) grondaankoop of schaalvoordelen. Wel is duidelijk dat de kosten van een
verhard (asfalt) pad erg fors zijn, het gaat al snel om vele tonnen.

45 CDA
53 CDA

overzicht baten en lasten: Graag een toelichting op de afname van de lasten voor sport en cultuur, de toename van de baten Zie bijlage 2 van de beantwoording. Deze informatie is ook terug te vinden in bijlage 2 van
voor sport en de afname van de baten voor cultuur
de begroting.
wat is het verschil tussen relatief en absoluut verzuim? Staat nu dezelfde eenheid bij, net als eerdere jaren.
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven,
maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat
komen kan hiertoe worden gerekend. Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een
leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat
ingeschreven. Beide zijn uitgedrukt per 1.000 leerlingen.

65 CDA

Zijn de interne beheersingsmaatregelen in de organisatie in 2021 en in voorgaande jaren anders dan in 2022, omdat de
rechtmatigheidsvraag nu bij het college ligt?

72 CDA

GRSA2: Beleid wat er gevoerd gaat worden leidt tot hogere kosten. Dit is incl kosten fijnstructuur. Ook de CAO-verhoging is Van zowel CAO-verhoging als de gevolgen van het project fijnstructuur is op dit moment
nog niet opgenomen. Over welke bedragen gaat het hier?
nog niet bekend wat de financiele gevolgen zijn. Voor de CAO is rekening gehouden met
1,8%
personeel & organisatie: wat staat hier nu eigenlijk en wat zegt dit in simpele taal over personeel en organisatie, maar ook De digitalisering maakt het mogelijk dat veel (routinematige) zaken door de organisatie
de manier waarop je zelfsturende teams en volwassenheid ondersteunt en begeleidt binnen je HRM afdeling.
zelf zonder tussenkomst van de afdeling p&o gedaan kunnen worden en informatie is
eenvoudig opvraagbaar. In het kader van zelfsturende teams kan dit dan ook 'laag' in de
organisatie belegd worden. Dat is het 'click'principe. Inhoudelijke begeleiding op
zelfsturing gaat via gesprekken met de teams en ondersteuning bij inhoudelijke zaken die
spelen op het personeelsvlak. Dat is het 'face' principe.

73 CDA

De interne beheersingsmaatregelen blijven in principe gelijk. Door de invoering van de
nieuwe wetgeving mbt rechtmatigheid komen er wel meer taken van de gemeentelijke
organisatie te liggen, er moet nl een complete rechtmatigheids verantwoording uitgevoerd
en opgeleverd worden. Los van de nieuwe wetgeving komen er steeds strengere eisen aan
rechtmatigheid en moet de gemeente steeds vaker een audit uitvoeren en opleveren aan
de landelijke overheid (bv op het gebied van basisregistraties, veiligheid, zelfevaluatie BRP
ed)

73 CDA

juridische zaken, onderaan: Hoe komt het plaatje van elektronisch verkeer er dan uit te zien? Blijft er na de invoering van de Er blijft een buffer bestaan, de nieuwe wetgeving verandert daar niks aan ten opzichte van
wet modernisering elektr bestuurlijk verkeer een buffer tussen burgers en individuele bestuurs- en raadsleden?
de huidige wetgeving.

76 CDA

Bedrijventerrein: wanneer verwachten we dat de laatste fase van dit bestemmingsplan van eind 2018 in procedure wordt
gebracht, zodat er weer initiatiefnemers naar een bedrijventerrein worden geleid ipv naar ons buitengebied ?

Daar is nog geen zicht op. De verplichte regionale afstemming en akkoord provincie is in
het 1e kwartaal rond gekomen. De gronden die we nodig hebben om fase IIb te kunnen
ontwikkelen zie nog niet in bezit van de gemeente. Met de huidige eigenaren zijn er
contacten geweest maar deze geven vooralsnog aan de gronden niet te willen verkopen.
Momenteel wordt onderzocht wat dit betekent voor de ontwikkeling van het
bedrijventerrein en welke mogelijke oplossingen er zijn.

77 CDA

Grondprijzen, kavels sociale huurwoningen: Op welke wijze stimuleert de gemeente de bouw van sociale huurwoningen
hiermee, zodat het streven van minimaal 30% gemiddeld over al die jaren alsnog wordt gehaald? In hoeverre is het mogelijk
om hier de incidentele middelen die er zijn vrijgekomen, (gedeeltelijk) voor in te zetten? En welke financiële impact zou dat
hebben?

Door deze grondprijs te hanteren voor toegelaten instellingen (met name Wocom) is het
financieel mogelijk voor deze toegelaten instellingen om huurwoningen te bouwen. Het is
dus niet noodzakelijk om extra finaciele middelen in te zetten om de bouw van sociale
huurwoningen te stimuleren. Wat we wel zien is dat Wocom zelf nauwelijks grondposities
heeft of inneemt. Dat betekent dat Wocom sterk afhankelijk is voor de bouw van
huurwoningen van grondposities die we als gemeente hebben. In het plan Neerlanden
heeft de gemeente alle gronden in bezit. Daar is in het kader van de marktselectie waarbij
de grond werd aangeboden aan marktpartijen de eis opgenomen dat er 30% sociale
huurwoningen gerealiseerd moeten worden. Die gaan nu ook daadwerkelijk gerealiseerd
worden. Het recent in oktober door de raad vastgesteld aanvullende grondbeleid waarbij
de gemeente kan overgaan tot actief grondbeleid kan stimulerend gaan werken voor de
sociale woningbouw omdat dit de gemeente de mogelijkheid geeft om grondposities in te
nemen waarop vervolgens sociale huurwoningen kunnen landen.

77 ELAN

Waarom komt de forse stijging van de vastgoedprijzen niet tot uitdrukking in de grondprijzen?

De gemeente kent de systematiek van vaste grondprijzen zoals door de raad is vastgesteld
in de nota grondbeleid 2016-2020. Deze vaste grondprijzen worden bij het vaststellen van
de gemeentelijke begoting door de raad vastgesteld. In de paragraaf grondbeleid zijn deze
prijzen weergegeven. Er is de laatste twee jaar voor gekozen om de vaste grondprijzen
voor woningebouw te indexeren. Dit had te maken met het feit dat we slechts in het plan
Budel Noord nog enkele kavels hadden om uit te geven. Dit waren ook nog eens kavels
waarvoor de belangstelling beperkt was. Uiteindelijk zijn nu alle kavels in het plan Budel
Noord verkocht. Voor de uitgifte van woningbouwkavels in het plan Neerlanden is gekozen
voor marktselectie. Op dat moment worden geen vaste grondprijzen gehanteerd maar
komt de prijsvoming tot stand door marktwerking omdat partijen een bieding moeten
doen op de grond gebaseerd op het plan wat ze daar willen gaan realiseren. Inmiddels is
de marktselectie afgerond en is bekend welke prijs de winnende partij bereid is geweest te
betalen voor de grond.

77 ELAN

Hoeveel Bouwkavels/Bouwterreinen heeft de gemeente nog uit te geven?

De gemeente heeft 4 grondexploitaties waarbij de gemeente gronden kan uitgeven. Twee
woningbouwlocaties (Budel Noord en Neerlanden), een bedrijventerrein (Airpark) en de
Baronie. In het plan Budel Noord zijn alle kavels verkocht. In het plan Neerlanden zijn alle
kavels verkocht aan één marktpartij. Deze marktpartij gaat 30% huurwoningen realiseren
in opdracht van Wocom. De overige gronden moeten nog uitgegeven gaan worden door
deze marktpartij aan eindgebruikers. In het plan Airpark zijn in fase II alle grond
uitgegeven. Momenteel zijn hier geen kavels meer beschikbaar voor uitgifte. In het plan
Baronie moeten alle gronden nog aan de man gebracht worden.

77 ELAN

Worden voor de Neerlanden andere prijzen gehanteerd?

De gronden in het plan Neerlanden II worden door de gemeente verkocht aan de
winnende marktpartij in het kader van de marktselectie. Momenteel zijn we bezig met het
opstellen van de overeenkomst met de winnende partij. Nadat de overeenkomst is
ondertekend zullen de financiële resultaten worden verwerkt in de actualisatie van de
grondexploitatie bij de jaarrekening.
Vast staat dat van de in totaal 94 woningen er 29 sociale huurwoningen in opdracht van
woCom worden gebouwd waarbij de huur maximaal €737,14 per maand zal bedragen.
Daarnaast worden er 10 sociale koopwoningen gebouwd met een maximale VON prijs van
€200.000,-. De overige woningen zijn woningen in het segment middelduur en duur. Deze
woningen worden t.z.t. door de marktpartij in de markt gezet, waarbij de marktpartij zal
bepalen wat de markwaarde is van deze woningen. De prijzen van deze woningen zijn nog
niet bekend

84 ELAN

Wat gaat er gebeuren aan de Dorpsstraat en het Jan Maasplein?

Plan is nog in de ontwikkelingsfase. In het plan wordt gekeken naar de gewenste
verkeersmaatregelen, het vereiste onderhoud wegen en groen, de openbare verlichting,
riolering en het afkoppelen van regenwater.

87 ELAN

Waarom zouden we geen eigen Veegwagen meer aanschaffen? We zijn dan toch veel minder flexibel?

Momenteel hebben we een eigen veegwagen, maar voor zekerheid in de continuiteit
huren wij bij onze groenaannemer een chauffeur in. Door een veegwagen aan/uit te
besteden worden wij juist flexibeler, omdat wij dan naar behoefte over een veegwagen
kunnen beschikken. Daarnaast liggen dan ook de risico's (zoals onverwacht onderhoud) bij
de aannemer.

90 CDA

Budgetsubsidies op basis van overeenkomsten van €1.502.378; kan dit nader worden gespecificeerd? Over wat voor soort
overeenkomsten gaat het hier en wat zijn de looptijden van deze overeenkomsten?
Weerstandvermogen en Risicodekking
Bij uitval van medewerkers die op een eenmansfunctie zitten stagneert de uitvoering. Hoe tracht de organisatie dit
beheersbaar te maken?

Zie bijlage 3 van de beantwoording

91 CDA

96 VVD

118 ELAN

In een organisatie van de omvang van Cranendonck zijn er relatief veel eenmansfuncties
die specialistische taken uitvoeren. Bij uitval is het lastig om de taken door een collega
over te laten nemen. Wat we doen om dit beheersbaar te maken is de samenwerking
opzoeken binnen de A2 en met andere partijen en zonodig inzet van inhuur. Juist omdat
dit lastig beheersbaar is te maken is dit als een specifiek risico benoemd in de
risicoparagraaf.

Wat stelt het college van B&W voor om in de komende jaren de solvabiliteitsratio’s weer op een veilig niveau te krijgen
(boven 30,0)?

De daling van het solvabiliteitsratio wordt o.a. veroorzaakt doordat de reserves de
afgelopen jaren zijn gedaald. Dit is onder andere door de tekorten van het sociaal domein
en doordat diverse investeringen uit de reserves zijn gedekt. Aan de uitnames uit de
reserves liggen raadsbesluiten ten grondslag. We blijven de ratio's monitoren.De
solvabiliteitsratio kan langs 2 sporen verbeteren: het eigen vermogen versterken (o.a.
storten jaarrekeningresultaten in de ARVA of toevoegen van winstpotentie
grondexploitatie aan reserve grondexploitatie) of het vreemd vermogen te verlagen c.q.
minder vreemd vermogen aantrekken. Dit laatste is lastiger omdat we vreemd vermogen
moeten aantrekken om geplande investeringen uit te kunnen voeren. Door positieve
rekeningresultaten ontstaat ruimte in de liquiditeiten. Hierdoor is mogelijk dat minder
vreemd vermogen hoeft te worden aangetrokken.

We lezen dat OZB/Afval/ Riool – 5488+2418+2112 opbrengen . Hoeveel was dit bij de start van deze raadsperiode in 2018

Bij de start van de raadsperiode in 2018 waren er op basis van de jaarrekening 2018 de
volgende opbrengsten: OZB 4.756, afval 1.755 en riool 1.982.

alg

118 VVD

De afgelopen jaren is er extra OZB nodig geweest om de begroting sluitend te krijgen. Nu is er ruimte in de begroting en
De begroting 2022-2025 is opgesteld op basis van de kaders van de raad. Een van de
wordt de extra OZB-verhoging niet toegepast. Dat is wat ons betreft een juiste keuze en ook conform afspraak. Waarom is er kaders is om de ozb te verhogen met het inflatiepercentage 2%. In het kader van een
-in het licht van de jaarrekening 2021 en de ruimte in de huidige begroting- niet gekozen om na enkele jaren met een extra degelijk en solide financieel beleid hebben we inflatiecorrectie gehandhaafd.
OZB ook de inflatiecorrectie dit jaar niet toe te passen en de OZB op het niveau van 2021 te handhaven?

119 CDA

afvalstoffenheffing, onderaan: is overwogen om de kosten van de afvalstoffenheffing niet integraal kostendekkend door te De begroting 2022-2025 is opgesteld op basis van de kaders van de raad. Een van de
rekenen, omdat, gelet op de nieuwe overeenkomsten, de kosten waarschijnlijk behoorlijk gaan stijgen voor de inwoners?
kaders is 100% kostendekkendheid van riool en afval. In het kader van een degelijk en
solide financieel beleid hebben we dit uitgangspunt gehandhaafd.

VVD

In de afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de Borgh en is er geïnvesteerd in kleedlokalen voor sv Budel. Dat is natuurlijk
Er zijn op dit moment nog geen middelen gereserveerd voor de investeringen in
hartstikke goed, maar het zou nog beter zijn, dat we daar jaarlijks geld voor reserveren, zodat grote investeringen niet op ad- sportparken. In de aanbieding van de begroting staat benoemd dat er op dit moment nog
hoc basis, maar op basis van beleid plaatsvinden. We weten dat hier hard aan gewerkt wordt. Waar kunnen we vinden welke 3 plannen in voorbreiding zijn die nog financieel vertaald moeten worden (integraal
bedragen er op dit moment worden gereserveerd voor de investeringen in grote gemeentelijke gebouwen en/of
huisvestingsplan onderwijs, de sportvisie en DMOP)
sportparken?

infobijeenk Hoe zijn de extra middelen jeugd verdeeld over de begroting
omst
88 infobijeenk Zijn de teksten met betrekking tot soorten subsidies achterhaald?
omst

infobijeenk Wanneer komt de verduurzaming van het vastgoed in de raad (DMJOPs)
omst

Verwezen wordt naar het antwoord op de vraag van het CDA van pag. 6 en bijlage 1.
In de nieuwe Algemene subsidieverordening Cranendonck 2021 (ASV) zijn inderdaad
nieuwe soorten subsidies opgenomen. De nieuwe soorten subsidies zijn opgenomen in de
ASV. De bijbehorende nadere regels voor deze verschillende soorten subsidies zijn nog
niet allemaal aangepast. Daarom geldt voor de meeste soorten subsidies nog de
bestaande nadere regels. De activiteitensubsidie en subsidie voor ontwikkeling
gemeenschapsinitiatieven moet nog (verder) uitgewerkt en vastgesteld worden door het
college.
De DMOP’s worden in de volgende raadsperiode aangeboden.

