Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. het Voorjaarsmoment Beleidscyclus
3 juni 2015

Jaarrekening
Fractie

SP

Vraag

Met ingang van 2015 is er voor het Sociaal Domein voor de eerste drie jaar een aparte risicoreserve
gevormd.
Gaat het voordeel op het I-deel WWB van € 6.000.000,00 naar deze risicoreserve of vervalt deze in de
algemene concernreserve?
Wat is daar de reden van?

Antwoord

Bij de begrotingsbehandeling 2014 is besloten de weerstandsreserve voor de WWB op te heffen en de
voor- en nadelen te verwerken via de algemene middelen, evenals de overige (bestaande)
begrotingsposten. Het voordeel op het I-deel WWB over 2014 is dan ook met de algemene middelen
(algemene concernreserve) verrekend.
I.v.m. de nieuwe taken in het sociaal domein en de rijkskortingen op de Wmo is besloten een tijdelijke
risicoreserve aan te houden vanwege het ongewisse karakter omtrent de uitvoering van de nieuwe
taken in relatie tot de doorgevoerde rijkskortingen op het sociaal domein.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Jaarrekening

Jan Brink

Fractie

GroenLinks

Vraag

Wat is de visie achter de “Agenda Duurzaamheid” en welke kaders wil de gemeente hiervoor
gebruiken?

Antwoord

Agenda Duurzaamheid is op 26 mei jl. vastgesteld door het college en naar de raad gestuurd.. Het
borduurt voort op de Visie Zwolle Duurzaam uit 2011 en het programma dat hierop volgde. Met dien
verstande dat de Agenda Duurzaamheid meer aansluit op de dynamiek in de samenleving, vandaar een
agenda en geen programma. Daarnaast is de agenda inhoudelijk verbreed ten opzichte van het
programma duurzaamheid die met name ging over het thema 'energie'.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Beleidsparagraaf

Filip van As

Fractie

GroenLinks

Vraag

Wat is gerealiseerd in 2014 m.b.t. duurzaamheid en energiebesparing in nieuwe woningen?

Antwoord

In 2014 is in totaal aan 192 woningen subsidies voor duurzame nieuwbouw toegekend waarvan 78
corporatiewoningen.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Fractie

SP

Vraag

Op pagina 36 van de jaarstukken staat vermeld dat de doelstelling voor 2014 de productie van 100
seniorenwoningen was. De realisatie bedraagt slechts 64 woningen. Hoe is dit verschil te verklaren?

Antwoord

Het gaat hierbij om gemiddeld 100 levensloopbestendige woningen per jaar in de periode 2011-2015.
Voor de periode 2011-2015 worden minimaal 500 woningen toegevoegd die geschikt zijn voor senioren.
Van 2011-2014 zijn in totaal (2011: 147, 2012: 92, 2013: 103, 2014: 64 = in totaal 406 Woningen
geschikt voor senioren toegevoegd.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Financieel verslag (pag. 12)

Duurzaamheid (pag. 24)

Volkshuisvesting (pag. 35)

Volkshuisvesting (pag. 36)
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Fractie

SP

Vraag

Op pagina 36 van de jaarstukken staat vermeld dat de doelstelling voor 2014 de productie van 40
zorgwoningen was. De realisatie bedraagt slechts 29 woningen. Hoe is dit verschil te verklaren?

Antwoord

Het gaat hierbij om gemiddeld 40 zorgwoningen per jaar in de periode 2011-2015.
Onderdeel van de oplevering van het talentenplein zijn 24 wooneenheden voor
Tactus waarmee het totaal aan gerealiseerde zorgwoningen in 2014 op 53 uitkomt. Door het scheiden
wonen/zorg worden minder doelgroepenwoningen gebouwd. Daarentegen worden meer reguliere
woningen gebouwd, waarin verschillende doelgroepen zelfstandig kunnen/moeten wonen.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Fractie

GroenLinks

Vraag

Het valt op dat er wel normeringen zijn gesteld in het overzicht, maar geen meetresultaten beschikbaar
zijn, wat is de waarde dan van de normen?

Antwoord

De monitoring van de biodiversiteit is een zaak van de lange termijn. De cyclus beslaat ongeveer 3 jaar,
de nulmeting is uitgevoerd. Over drie jaar zal aan de hand van de nog te kiezen soorten de ontwikkeling
van de biodiversiteit in Zwolle echt meetbaar zijn aan de hand van een vervolgmeting.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Filip van As

Fractie

GroenLinks

Vraag

Bij luchtkwaliteit is er geen nulsituatie bekend. Waarom?

Antwoord

De nulsituatie is de luchtkwaliteit als berekend in 2012. De getallen die daarbij horen zijn dus wel
bekend. Ook de luchtkwaliteit in de jaren erna is bekend. Zij voldoen aan de normen die hier wettelijk
aan zijn gesteld. Deze normen staan opgenomen bij Streefdoel/indicator

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Filip van As

Fractie

GroenLinks

Vraag

Bij Groenbeleid zijn de lasten 5 en de baten 7, maar de som is 11 weergegeven! Hoe kan dit? Moet dit
niet 12 zijn?
Dit is een kwestie van optelling van onafgeronde bedragen (bijv. 4,6 (afger. 5) + 6,6 (afger.7) = 11,2
((afger. 11), die lager uitvalt dan de optelling van de afgeronde getallen (5 en 7 = 12).

Antwoord

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Volkshuisvesting (pag. 36)

Groene leefomgeving en milieu (pag. 58)

Groene leefomgeving en milieu (pag. 60)

Filip van As
Groene leefomgeving en milieu (pag. 63)
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Fractie

GroenLinks

Vraag

De doelstelling was energiebesparing van 3%: is dit gehaald? Dat valt niet uit de informatie op te
maken.

Antwoord

Energiebesparing is altijd lastig te meten. Dit doel komt voort uit de doelstelling “20% CO2 reductie in
2020” Het monitoringsinstrument dat daarvoor gebruikt wordt is het softwareprogramma "Energie in
Beeld" dat door Enexis beschikbaar is gesteld aan gemeenten. Daarmee kan inzichtelijk worden
gemaakt wat de reductie van CO2 is die jaarlijks wordt gerealiseerd.
Echter er zijn ook activiteiten uitgevoerd, die niet direct, maar in de toekomst zullen leiden tot CO2
reductie, bijvoorbeeld voorbereidingen project Dieze Oost, ondersteuning Blauwvingerenergie in
voorbereiding “burgerinitiatieven” wind- en zonne-energieprojecten, het beschikbaar stellen van
subsidieregelingen (duurzame nieuwbouw, Overijsselse aanpak 2.0), het benutten van provinciale
subsidies voor gemeentelijke gebouwen, het project geothermie, het project restwarmte Voorst, de
energieprestatieafspraken met woningbouwcorporaties over verduurzaming van de bestaande voorraad,
etc. Wij zijn op dit moment niet in staat om van alle projecten/activiteiten inzichtelijk te maken wat hun
aandeel in de CO2 reductie zal zijn. Van het project geothermie is een inschatting gemaakt, ook van het
effect van de Overijsselse aanpak is een inschatting gemaakt. Daarnaast is te berekenen, welke
reductie het zonnepark van GDF Suez (Harculo) zal leveren, en de pv-systemen van Wehkamp, en
Scania. Uit "Energie in Beeld" is ook af te lezen wat de reeds aanwezige systemen in Zwolle nu
opbrengen.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Filip van As

Fractie

GroenLinks

Vraag

Doelstelling tevredenheid voorzieningen jongeren niet gehaald. Leidt dit tot een interventie?

Antwoord

Buurt voor Buurt (BvB) 2014 laat een stijging zien van 28% naar 29 %. De doelstelling was inderdaad
hoger, maar het behaalde resultaat geeft nu geen aanleiding tot een interventie. Daarbij komt dat BvB
2014 ook laat zien dat gemiddeld 71 % van de Zwollenaren van mening is dat er voldoende
voorzieningen voor jongeren in de openbare ruimte, zoals trap- of basketbalveld aanwezig zijn.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Ed Anker

Fractie

SP

Vraag

De GGD heeft gecontroleerd op naleving van regels bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Beoogd was dat 75% van de instellingen aan de eisen zou voldoen, maar dit is slechts 61%. Wat zijn de
eisen die door de GGD gesteld worden en is er duidelijk waardoor het percentage lager ligt dan
beoogd?

Antwoord

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen stelt regels over de volgende onderwerpen
Pedagogisch klimaat;
Personeel en groepen;
Veiligheid en gezondheid;
Accommodatie en inrichting;
Ouderrechten.

Groene leefomgeving en milieu (pag. 64)

Leefbaarheid en welzijn (pag. 78)

In totaal gaat het hierbij om 101 items die door GGD jaarlijks namens de gemeente worden
gecontroleerd. Bij 61% van de locaties is er dus sprake van geen enkele overtreding van deze 101
items. Overtreedt een kinderdagverblijf één of meer van deze items dan wordt hiertegen door de GGD
en de gemeente handhavend opgetreden. Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor de lagere
spontane naleving in 2014 dan in de jaren ervoor. De GGD heeft in 2014 op dezelfde wijze toezicht
gehouden als de jaren ervoor en ook de gemeente heeft op dezelfde wijze gehandhaafd. Mogelijk dat
een oorzaak nog blijkt uit de cijfers die gebruikt worden voor het wettelijke jaarverslag wet kinderopvang
waarover wij vóór 1 juli 2015 zullen besluiten
Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Ed Anker / Henk Jan Meijer
Onderwijs en jeugd (pag. 83)
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Fractie

GroenLinks

Vraag

Kunststofinzameling per inwoner is 9 kg , in 2016 moet dit 20 kg zijn, welke beleidsinterventie vindt
plaats om dit te bereiken? Ook BERAP blz. 15 constateert dit, maar aangedragen oplossingen zijn niet
duidelijk.

Antwoord

De gemeentelijke doelstelling van 20 kg per inwoner is gebaseerd op een proef in de Veerallee en in
Dieze-Hoogenkamp met omgekeerd inzamelen. De uitkomsten van deze proef zijn vertaald naar een
gemeentelijke doelstelling. Dit is een ambitieuze doelstelling, ook landelijk gezien. In de proefgebieden
was namelijk bijna geen sprake van hoogbouw, terwijl op dit moment bij hoogbouw nog geen plastic aan
huis wordt ingezameld.
De stand van 9 kg per inwoner in 2014 is gebaseerd op het ombouwen van circa 60% van de stad naar
omgekeerd inzamelen aan het eind van 2014, waarbij een groot deel pas afgelopen jaar is
omgebouwd. Mensen moeten wennen aan het nieuwe systeem. In Stadshagen, de wijk die al wat
langer is omgebouwd wordt nu 16 kg per inwoner ingezameld en voor de hele stad verwachten we in
2015 12 kg per inwoner. De verwachting is dat we, uitgaande van alleen plastic inzamelen bij laagbouw,
zonder verdere maatregelen op termijn uit zullen komen op circa 15 kg per inwoner aan plastic afval.
We zijn momenteel aan het bekijken hoe we ook bij hoogbouw het plasticafval apart kunnen inzamelen.
We hebben daarvoor momenteel een pilot lopen in de Aa-landen bij twee flats (Spui en Biesbosch). Hoe
groot het effect daarvan is, kunnen we nu nog niet zeggen.
In het nieuwe Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP), dat in 2016 met u zal worden besproken, zullen
we de doelstellingen tegen het licht houden en met voorstellen komen hoe we de, ook landelijk steeds
scherper worden de doelstellingen, willen halen. Maatregelen willen we daarbij in samenhang afwegen.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Filip van As

Fractie

SP

Vraag

Financiële afbouw is gerealiseerd.
Maar wat is er met de genoemde 13 mensen concreet gebeurd nadat zij een traject gevolgd hebben
gericht op re-integratie, activering of maatschappelijke participatie?

Antwoord

Van de 13 mensen die een traject hebben gevolgd op re-integratie, activering of maatschappelijke
participatie:
4 personen doen vrijwilligerswerk
2 personen zijn parttime aan het werk (zorg en taxichauffeur)
3 personen hebben mantelzorgtaken
1 persoon zit in de ziektewet
1 persoon is huisman geworden (zijn vrouw werkt fulltime)
1 persoon ontvangt WW plus
1 persoon heeft een opleiding gevolgd, is aan het werk geweest

Integraal beheer openbare ruimte (pag. 98)

Deze personen hebben opleidingen gevolgd zoals Heftruckcertificaat, Taxipas, cursus
werknemersvaardigheden en/of Digivaardigheden, deelname projecten (o.a. Woodselect) en inzet
jobhunter. Deze personen vallen nu onder de reguliere dienstverlening van de gemeente, waarbij vijf
personen aan het solliciteren zijn naar een reguliere (parttime) baan.
Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Fractie

SP

Vraag

Aantal burgers dat participeert is nog niet betrouwbaar te meten.
Hoe moet ik de daar genoemde 415 dan duiden? Wat houdt dit getal in?

Antwoord

Het gaat hier om 415 burgers die naar vermogen meedoen in de samenleving. Zij doen vrijwilligerswerk
of onbetaalde arbeid (zij staan op trede vier van participatieladder)

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Sociaal economische zelfredzaamheid (pag. 107)

Sociaal economische zelfredzaamheid (pag. 107)
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Fractie

SP

Vraag

Er is voor € 452.000,00 aan minder re-integratietrajecten ingezet.
Wat is daar de reden van?

Antwoord

Deze gelden zijn via de meeneemregeling toegevoegd aan het budget van 2015 om de sterk
teruglopende re-integratiemiddelen te dempen.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Fractie

SP

Vraag

Hier wordt 70% (nul situatie) en 80% (norm) benoemd. Maar bij gerealiseerd wordt 1921 vermeld.
Welk percentage kan aan dit getal worden toegekend ter vergelijking met die 70% en 80%.

Antwoord

Het percentage toekenningen in de inkomensklasse tot 100% bedroeg in 2014 91.3%.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Fractie

GroenLinks

Vraag

Bij Sportparticipatie volwassenen staat bij norm 2014: 2e meting 2014 :75% en bij wat is gerealiseerd in
2014 staat weer bij 2e meting 2014: 78%! Welk % is correct?

Antwoord

De norm 2014 geeft het streefdoel voor het jaar 2014 weer, dat bij de 2e meting zou moeten zijn
behaald. Onder gerealiseerd staat het resultaat dat daadwerkelijk is bereikt. Kortom, de sportparticipatie
was in 2014 met 78% hoger, dan de doelstelling.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

René de Heer

Fractie

GroenLinks

Vraag

Idem bij Sportparticipatie jeugdigen staat bij norm 2014: 2e meting 2014 :80% en bij wat is gerealiseerd
in 2014 staat weer bij 2e meting 2014: 90%! Welk % is correct

Antwoord

De norm 2014 geeft het streefdoel voor het jaar 2014 weer, dat bij de 2e meting zou moeten zijn
behaald. Onder gerealiseerd staat het resultaat dat daadwerkelijk is bereikt. Kortom de sportparticipatie
jeugdigen was in 2014 met 90% hoger, dan de doelstelling.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

René de Heer

Fractie

GroenLinks

Vraag

Idem bij het aandeel kinderen zonder zwemdiploma in groep 7 staat bij norm 2014: 2e meting 2014 1%
en bij wat is gerealiseerd in 2014 staat weer bij 2e meting 2014: 3,5%! Welk % is correct?

Antwoord

De norm 2014 geeft het streefdoel voor het jaar 2014 weer, dat bij de 2e meting zou moeten zijn
behaald. Onder gerealiseerd staat het resultaat dat daadwerkelijk is bereikt. Kortom, het aandeel
kinderen zonder zwemdiploma was in 2014 hoger dan beoogd.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

René de Heer

Sociaal economische zelfredzaamheid (pag. 107)

Bijstandsverlening en armoedebestrijding (pag. 111)

Sport (pag. 122)

Sport (pag. 122)

Sport (pag. 122)
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Fractie

GroenLinks

Vraag

Idem bij het Percentage inactieven staat bij norm 2014: 2e meting 2014 :4% en bij wat is gerealiseerd in
2014 staat weer bij 2e meting 2014: 9%! Welk % is correct?

Antwoord

De norm 2014 geeft het streefdoel voor het jaar 2014 weer, dat bij de 2e meting zou moeten zijn
behaald. Onder gerealiseerd staat het resultaat dat daadwerkelijk is bereikt. Kortom, het aandeel
inactieven was in 2014 hoger dan beoogd.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

René de Heer

Fractie

GroenLinks

Vraag

Bij het aandeel sportverenigingen dat maatschappelijk actief is staat bij norm 2014: 1e meting 2014
:65% en bij wat is gerealiseerd in 2014 staat dat in 2014 heeft geen meting plaatsgevonden! Welk % is
correct?

Antwoord

De norm 2014 geeft het streefdoel voor het jaar 2014 weer, dat bij de 2e meting zou moeten zijn
behaald. Onder gerealiseerd staat het resultaat dat daadwerkelijk is bereikt. Aangezien geen meting
heeft plaatsgevonden, is niet bekend of het streefdoel is behaald.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

René de Heer

Fractie

GroenLinks

Vraag

Bij het percentage sportverenigingen met leden uit speciale doelgroepen staat bij norm 2014: 1e meting
2014 :40% en bij wat is gerealiseerd in 2014 staat bij 1e meting 2013:55%! Welk % is correct?

Antwoord

De norm 2014 geeft het streefdoel voor het jaar 2014 weer, dat bij de 2e meting zou moeten zijn
behaald. Onder gerealiseerd staat het resultaat dat daadwerkelijk is bereikt. Kortom, het percentage
sportverenigingen met leden uit een speciale doelgroep was in 2014 hoger dan de doelstelling.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

René de Heer

Fractie

GroenLinks

Vraag

Bij het percentage sporters dat lid is van een Sportvereniging staat bij norm 2014: meting 2014 :60% en
bij wat is gerealiseerd in 2014 staat bij 1e meting 2014:54%! Welk % is correct?

Antwoord

De norm 2014 geeft het streefdoel voor het jaar 2014 weer, dat bij de 2e meting zou moeten zijn
behaald. Onder gerealiseerd staat het resultaat dat daadwerkelijk is bereikt. Kortom, het percentage
sporters dat lid is van een sportvereniging was in 2014 lager dan de doelstelling.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

René de Heer

Fractie

GroenLinks

Vraag

Is de norm 2014 bij de bezettingspercentage van de sportaccommodaties gehaald?

Antwoord

Er is geen exacte meting gedaan van de bezetting. De bezetting vanuit de sportverenigingen wijzigt
jaarlijks nauwelijks. Het gebruik uit bewegingsonderwijs neemt echter ietwat af. Volgens opgave van
SSZ is het gebruik van de sportaccommodaties ten opzichte van de 0-meting in 2012 de afgelopen
jaren nauwelijks veranderd.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

René de Heer

Sport (pag. 122)

Sport (pag. 123)

Sport (pag. 123)

Sport (pag. 123)

Sport (pag. 124)
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Fractie

GroenLinks

Vraag

De meting van het % kinderen zonder zwemdiploma is 3,5 %. Dit is te hoog, maar er is ook slechte
respons bij onderzoek. Waarom word dit niet beter onderzocht? Er is veel debat geweest over goed
vangnet na afschaffing schoolzwemmen.

Antwoord

De meting is afhankelijk van de medewerking van het onderwijs. Het onderwijs wordt gevraagd in de
klas het zwemdiplomabezit te inventariseren en terug te koppelen. Niet alle onderwijsinstellingen geven
hier gevolg aan. Een andere (maar meer arbeidsintensieve) wijze van onderzoek is mogelijk, maar zal
aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengen. Desalniettemin worden de kinderen uit groep 7 zonder
zwemdiploma gewezen op de mogelijkheid deel te nemen aan het vangnet. Gezien het aantal
aanmeldingen voor het vangnet mag geconcludeerd worden dat dit goed functioneert en in een
behoefte voorziet.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

René de Heer

Fractie

SP

Vraag

Hoe komt het dat het aantal crisisinterventies m.b.t. huiselijk geweld is gedaald, terwijl er een stijging
beoogd werd, kan dit met de transities te maken hebben?

Antwoord

Het beleidsterrein huiselijk geweld is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. In eerste instantie lag veel
nadruk op het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en het taboe te doorbreken om hulp te zoeken.
In dit licht moet ook deze indicator worden gezien. De afgelopen jaren steeg het aantal meldingen, het
aantal adviesaanvragen en ook het aantal (crisis)interventies, al dan niet met huisverbod. Dat was ook
gewenst vanuit het oogpunt van taboe doorbreken en het bespreekbaar maken van huiselijk geweld.
Uiteindelijk zou het goed zijn om tot een daling van de crisisinterventies te komen, als we meer aan de
voorkant zijn gekomen en er eerder een (lichtere) interventie kan worden gepleegd.
Het is lastig om hier goede indicatoren te vinden. Een toename van de meldingen kan tijdelijk goed zijn.
Zo ook voor de (crisis) interventies. De meest betrouwbare indicator is het percentage mensen dat bij de
GGD monitor aangeeft slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Dit geeft echter pas op de
langere termijn een resultaat te zien.

Sport (pag. 124)

De daling van het aantal crisisinterventies in 2014 is daarmee op zich een goede ontwikkeling, die nog
niet voorzien was bij het opstellen van de begroting van 2014 en het formuleren van de indicatoren.
Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Ed Anker/Nelleke Vedelaar
Gezondheid en zorg (pag.136)
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Fractie

GroenLinks

Vraag

De dagbesteding voor ex-gedetineerden lukt maar mondjesmaat. Wat is de reden? Hoe gaat dat elders
in Nederland? Wat is nu het plan om dit vlot te trekken?

Antwoord

Algemeen:
Dat de dagbesteding van ex-gedetineerden slechts mondjesmaat lukt is niet overeenkomstig de feiten
en de tekst in de jaarrekening. Het streefdoel dat 80% van de gedetineerden kort na detentie een vorm
van inkomen en/of dagbesteding heeft is in 2014 ruim gehaald met 90%. Er is een kanttekening
gemaakt omdat het onderdeel dagbesteding voor ex gedetineerden moeilijk is gebleken en voor circa
70% wordt gerealiseerd, als het apart wordt beoordeeld. In de doelstelling is de formulering algemener,
zodat deze wel wordt gerealiseerd.
De problematiek die speelt bij deze doelgroep vraagt om maatwerk. Werkgevers zijn moeilijk te
bewegen om deze doelgroep een kans te geven. De kandidaten die kansrijk zijn lukt het werk te vinden
en te behouden. Ook (terug naar) een opleiding volgen is voor sommige (18+) jongeren lastig. De
mogelijkheden om een maatwerk traject te realiseren zijn door allerlei veranderingen de afgelopen jaren
steeds beperkter geworden. Het ontbreken van voldoende motivatie van veel ex-gedetineerden helpt
ook niet mee met het realiseren van de genoemde doelstellingen.
De gang van zaken in Zwolle is overeenkomstig het landelijke beeld. Ontwikkelingen als de
Participatiewet maken het vooral voor doelgroepen die meer maatwerk vragen lastiger, ook elders in het
land. Wij verwachten dat met de verdere ontwikkeling van de Sociale Wijkteams, en het doorzetten van
de inzet op maatwerk, er in de toekomst meer resultaat behaald kan worden bij het bieden van
maatwerk bij dagbesteding van ex-gedetineerden. Sinds het najaar van 2014 maken we gebruik van
een (kleine) subsidieregeling van het rijk, om aanvullend aan onze reguliere inzet extra trajecten voor
ex-gedetineerden op onder meer dagbesteding en/of werk in te zetten. Hier zien we de eerste
resultaten, al hoewel kleinschalig. Ook op de doelgroep 18-23 jaar blijven we onze inzet plegen om
vooral ook aan scholing en opleiding te werken.
We verwachten de komende periode ook resultaten van de activiteiten die vanuit het justitiële kader
binnen de PI en door bv. reclassering meer dan voorheen zullen worden ingezet. Binnen de PI’s wordt
nu nog niet overal, maar wel steeds meer, gewerkt met een Re-integratie centrum (RIC). Door al binnen
de muren van de PI in te zetten op re-integratie na het verlaten van de PI. Door hier in samen te
werken en elkaars inzet te versterken verwachten wij betere resultaten te kunnen realiseren. Wij zullen
deze ontwikkelingen volgen en er actief bij aansluiten.
Omdat er sprake is van een moeilijke doelgroep en maatwerk nodig is zijn de inspanningen groot en de
resultaten niet altijd te garanderen. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de genoemde inspanningen en
ontwikkelingen de komende periode tot meer dagbesteding of werk bij ex-gedetineerden leiden.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Fractie

GroenLinks

Vraag

over zwolle.nl: "ook doelen te realiseren op het gebied van(online) participatie. Dit loopt door in 2015" –
wat gaan we precies doen?

Antwoord

We formeren een centraal team dat regie voert op alle digitale kanalen die de gemeente Zwolle tot haar
beschikking heeft. Dit team zal eind 2015 volledig operationeel zijn.
Op dit moment vindt webcare plaats vanuit het KCC en de afdeling Communicatie. Hierbij worden
Facebook en Twitter ingezet. Het team Digitale Regie gaat aan de slag met het digitaal vaardig maken
van de hele organisatie als het gaat om participeren in de digitale samenleving. We willen dichter bij de
stad staan, dus zullen ambtenaren zelf vanuit hun functie steeds meer digitaal moeten gaan
communiceren. En het juiste digitale platform bij de juiste boodschap gaan inzetten. We gaan
bijvoorbeeld kijken naar Whatsapp of Instagram en hoe deze platforms ingezet kunnen worden om de
participatieve of communicatiedoelen te ondersteunen.
We moeten het ons eigen maken dat we vragen die we hebben gewoon digitaal ‘in de groep’ kunnen
gooien in de stad. Online participatie moet hiermee going concern worden. Het team Digitale Regie
zorgt voor de kaders, tools en trainingen om dit mogelijk te maken. Verder willen we als organisatie
deel uitmaken van het digitale gesprek dat nu al in en over de stad wordt gevoerd. Ook gaan we beter
digitaal luisteren om zo onze dienstverlening te verbeteren.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Henk Jan Meijer

Gezondheid en zorg (pag.137)

Bestuur en dienstverlening (pag. 148)
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Fractie

GroenLinks

Vraag

"geen meting plaatsgevonden in 2014. Het instrument Normenkader wordt landelijk niet meer
ondersteund" – waarom staat deze norm dan in de begroting?

Antwoord

Deze norm staat in de begroting 2014, daarom wordt erover gerapporteerd in de rekening 2014.
We werken aan een nieuwe norm. Het normenkader willen we aanpassen en vervolgens wellicht via het
ondernemerspanel toetsen of we eraan voldoen.

Verantwoordelijk
portefeulllehouder
Programma

Henk Jan Meijer

Fractie

GroenLinks

Vraag

doel klachtenafhandeling:
95% binnen 6 weken behandeld
gehaald:
84% binnen 6 weken behandeld
hoe kan dat dat zijn teruggevallen (was in 2013 95%)?

Antwoord

Er is onduidelijkheid ontstaan doordat de termen ‘afgehandeld binnen de wettelijk termijn’
(al dan niet met verdaging) en ‘afgehandeld binnen 6 weken’ door elkaar zijn gebruikt.

Bestuur en dienstverlening (pag. 151)

In 2014 was 98% binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In 2013 was dit 96%.
In 2014 was 84% binnen zes weken afgehandeld. In 2013 was dit 83%.
De resultaten van beide jaren zijn dus vergelijkbaar.
Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Henk Jan Meijer

Fractie

GroenLinks

Vraag

Ondersteuning bestuurlijk proces: "budget voor Duurzaamheid is o.b.v. de ingezette activiteiten niet
volledig benut dit jaar. Naast het in de Berap II reeds gemelde overschot a € 120.000 blijft er aanvullend
nog eens € 97.000 over" Wat is hiervoor de verklaring?

Antwoord

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het programma Duurzaamheid niet wordt voortgezet, maar dat
er een Agenda Duurzaamheid wordt opgesteld, zonder extra middelen ter beschikking te stellen. De
Agenda Duurzaamheid wordt binnenkort aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. De gelden die
beschikbaar waren voor het programma Duurzaamheid zijn gereserveerd voor de Agenda
Duurzaamheid. Er is ongeveer 2 ton beschikbaar, waarvan ongeveer 1 ton is gereserveerd voor
activiteiten die er nog aan komen. Zoals Verbeter & Bespaar en het project Verduurzaming van eigen
vastgoed. Daarmee is er nog ongeveer 1 ton 'vrij' besteedbaar, gekoppeld aan de Agenda
Duurzaamheid.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Filip van As

Bestuur en dienstverlening (pag. 151)

Bestuur en dienstverlening (pag. 154)

Pagina 9 van 16

Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. het Voorjaarsmoment Beleidscyclus
3 juni 2015

MPG
Fractie

GroenLinks

Vraag

"Ten aanzien van enkele verhuurde panden is er een reëel risico op huuropzegging. Eventuele
huuropzeggingen hebben direct consequenties voor het financiële resultaat van ons verhuurde
vastgoed. Tevens voorzien we extra onderhoudskosten en kosten die verband houden met bijzonder
omstandigheden (bijvoorbeeld sanering asbest)"
Gaat het hier om mogelijke huuropzegging vanwege bezuinigingen van de gemeente?

Antwoord

In eerste instantie houden deze opzeggingen verband met veranderingen in wetgeving (voornamelijk
passend onderwijs). In één situatie is er sprake van een subsidiebeëindiging die samenvalt met het
aflopen van een huurcontract. Huurder heeft gemeente verzocht om een huurverlaging. Dit laatste is
dus niet zozeer een huuropzegging als wel een eventuele huurprijsbijstelling.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder

René de Heer
Beslisnota Raad (pag. 7)

Fractie

GroenLinks

Vraag

"Heffing van vennootschapsbelasting op het Resultaat na bestemming kan resulteren in een extra
financiële opgave"
Om hoeveel geld gaat dat dan (inschatting)?

Antwoord

Voorlopig zijn de verhuurde panden gekoppeld aan vermogensbeheer en dat is niet
in concurrentie met de particuliere markt en valt dan ook niet onder de vennootschapsbelasting. Mocht
dit veranderen dan gaat het waarschijnlijk om 25% van de "winst" die wordt behaald met de verhuur van
vastgoed. De voorlopige insteek is afgestemd met onze externe adviseur en wordt t.z.t. ter toetsing
voorgelegd aan de belastingdienst.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder

René de Heer
Beslisnota Raad (pag. 7)
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Berap
Fractie

SP

Vraag

De andere aandachtsgebieden gaat men ook meer onder aandacht brengen.
Is dat al concreet voor wat betreft hoe en op welke termijn?

Antwoord

De communicatie op de andere aandachtsgebieden is reeds in gang gezet. Zo is er extra aandacht in
communicatie geweest voor psycho-sociale problematiek en ook voor jeugd. In die zin dat ook hiervoor
een beroep kan worden gedaan op het sociale wijkteam. Dit zullen we blijven doen. De praktijk wijst
overigens nu uit dat deze inwoners het sociale wijkteam weten te vinden.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder

Ed Anker / Nelleke Vedelaar
Beleidsparagraaf Sociaal Domein (pag. 4)

Fractie

SP

Vraag

Waar wordt die overschrijding van participatie door veroorzaakt?

Antwoord

De primitieve begroting is te laag vastgesteld. De rijksbijdrage wordt namelijk op dit onderdeel
bijgesteld. Wanneer deze middelen in de begroting worden verwerkt dan is dit tekort niet meer
aanwezig.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder

Nelleke Vedelaar
Beleidsparagraaf Sociaal Domein (pag. 4)

Fractie

SP

Vraag

Welk deel binnen de genoemde € 120.000,00 betreft het ‘budget voor de sociale werkvoorziening’?

Antwoord

Dit betreft € 105.000 t.a.v. WSW.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder

Nelleke Vedelaar
Beleidsparagraaf Sociaal Domein (pag. 5)

Fractie

SP

Vraag

De € 195.250,00 van het UWV wordt budgetneutraal beschikbaar gesteld aan Pec United.
Waarom is daar voor gekozen?
Waarom is dit bedrag niet (deels of geheel) aan BC Group of Manpower beschikbaar gesteld?
Had de raad hier geen besluit over moeten nemen?

Antwoord

De constructie is dat gemeente Zwolle, in haar functie als centrumgemeente de middelen van het UWV
heeft doorgezet naar PEC Zwolle United. Deze middelen zijn het door UWV beschikbaar gesteld. Het
UWV heeft hiervoor een aanvraag gedaan bij het hoofdkantoor UWV ‘Experimentele gelden voor
samenwerkingsprojecten in de regio’, welke is toegekend. Het bedrag van € 192.250,00 betreft
weliswaar geen gemeentelijke middelen maar ook voor het doorsluizen van middelen is, bij een bedrag
hoger dan € 50.000, een raadsbesluit nodig. Vandaar dat het in de berap is opgenomen. Dit onderwerp
had echter, naast de vermelding in de beleidsparagraaf Sociaal domein, ook opgenomen moeten
worden in het Programma Inwonersondersteuning met als netto afwijking € 0 maar dat is abusievelijk
niet gebeurd.
Doel is het plaatsen van Wajongers in een passende baan bij reguliere werkgevers die zich bij PEC
Zwolle United hebben gecommitteerd. Het partnership met PEC Zwolle United biedt toegang tot een
regionaal, strategisch interessant banen en bedrijvennetwerk. Manpower en BC-group functioneren als
onderdeel van dit partnership.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder

Nelleke Vedelaar
Beleidsparagraaf Sociaal Domein (pag. 5)
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Fractie

GroenLinks

Vraag

Gaarne een uitleg over deze tekst bij Afwijking en oorzaak: “De toetsing op Stikstofdepositie is bij
planvorming actueel geworden is gebleken bij enkele recente ontwikkelingen.” Wat betekent dit?

Antwoord

Ongeveer een halfjaar geleden is de provincie de regels uit het nieuwe besluit PAS (Programmatische
Aanpak Stikstof) niet alleen bij agrarische ontwikkelingen toe gaan passen, maar ook bijvoorbeeld bij
nieuwe vestiging van bedrijven op Hessenpoort. De PAS geeft aan hoeveel stikstofdepositie een bedrijf
mag veroorzaken richting de Natura 2000 gebieden en bij grotere bedrijven kan dat een probleem
geven. Inmiddels zijn de regels wat versoepeld en wordt de druk al niet meer zo sterk gevoeld als bij het
indienen van de afwijkingen van de Berap in februari. Het blijft lastig om vooraf te bepalen of dit besluit
PAS veel gevolgen heeft. Het hangt er immers ook vanaf welke bedrijven/ontwikkelingen zich
aandienen. Maar de verhoging van de drempelwaarde naar 1 mol (een mol is een eenheid om de
hoeveelheid stof aan te geven) voor bedrijven (1 mol stikstofdepositie per hectare per jaar) is echter een
geruststellende ontwikkeling. Dit was 0,05 mol. Het blijft een besluit waarvan we de ontwikkelingen
blijven volgen en hierop terugkomen als helder wordt wat de invloed is op de stad.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Filip van As

Fractie

SP

Vraag

Wat is de stand van zaken van de pilot gescheiden inzamelen kunststofverpakkingen, drankenkartons
en blik bij hoogbouw?

Antwoord

Er loopt momenteel tot eind mei een pilot in de Aa-landen bij twee flats (Spui en Biesbosch). Er worden
interviews met bewoners gehouden over hun ervaringen. De omvang van het effect is nog niet bekend.
We verwachten eind juni een rapportage van Rova.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Filip van As

Fractie

SP

Vraag

Is de € 650.000,00 uitsluitend gerelateerd aan die 1% ophoging, of zijn er (ook nog) andere redenen
voor deze tegenvaller?

Antwoord

Vanuit het landelijk G-32 overleg is er voor 2015 en 2016 de aanbeveling gedaan om tijdelijk 1%-punt
extra te reserveren van de rijksgelden sociaal domein, dit vanwege incidentele- en frictiekosten.
Voor de structurele begroting is uitgegaan van een going concern activiteit, die uitgekristalliseerd is. Dat
betekent dat voor de begin jaren er aanvullend budget nodig zal zijn voor aanloopkosten.
Het programmateam is met dit incidenteel budget in staat om het transitieproces goed uit te voeren. Er
zijn geen andere redenen voor dit aanvullend incidenteel budget.

Verantwoordelijk
portefeulllehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Fractie

SP

Vraag

De voorlopige rijksbijdrage WWB is € 2.800.000,00 lager. Stel dat de definitieve toch hoger uitkomt.
Wordt die eventuele meevaller dan ‘geoormerkt’ speciaal ten behoeve van inkomensondersteuning?

Antwoord

Als de definitieve rijksbijdrage hoger uitvalt dan de benodigde middelen voor het verstrekken van
bijstandsuitkeringen, zal het overschot vrijvallen naar de algemene middelen. Andersom geldt ook dat
als na de definitieve vaststelling van de rijksbijdrage er een tekort is om de bijstandsuitkeringen te
verstrekken, dat tekort ten laste zal komen van de algemene middelen. De financiële beslissingen naar
aanleiding van de totale mei- en najaarscirculaire worden aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Groene leefomgeving en milieu (pag. 11)

Integraal beheer openbare ruimte (pag. 155)

Samenleving (pag. 20)

Inkomen (pag. 23)
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Fractie

SP

Vraag

Wordt een deel van deze € 390.000,00 veroorzaakt door externe inhuur?
Zo ja, welk deel van dit bedrag betreft dit?

Antwoord

Het gaat hier om middelen voor tijdelijke uitbreiding van de reguliere formatie om de stijging van het
aantal aanvragen/klanten op te kunnen vangen. Er is gekozen voor het aannemen van personeel in
(tijdelijke) dienst van de gemeente. De procedure voor het selecteren van (bovenformatief) personeel
kost tijd. Om in deze periode de dienstverlening op peil te houden, wordt, ter overbrugging, gebruik
gemaakt van externe inhuur. Het gaat hierbij om ervaren krachten die direct inzetbaar zijn en waarvan
we weer afscheid nemen, zodra de formatie weer op peil gebracht is en het personeel in dienst van de
gemeente daadwerkelijk gestart is. Het gaat dus om een relatief klein deel van het budget. Omdat de
proces van werven nog gaande is, is een exacte inschatting op dit moment niet te geven.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Fractie

SP

Vraag

Wordt een deel van deze € 280.000,00 veroorzaakt door externe inhuur?
Zo ja, welk deel van dit bedrag betreft dit?

Antwoord

Deze extra middelen worden ingezet ter compensatie van het vertrek van kundige en ervaren collega’s
naar de Sociale Wijkteams om de dienstverlening van de twee afdelingen Inkomensondersteuning en
Schulddienstverlening op peil te houden tot nieuwe collega’s die werden herplaatst binnen het Sociale
Domein voldoende ingewerkt zijn. Gelet op dit doel is en wordt dit budget gebruikt voor de inzet van
externe, ervaren en direct inzetbare inhuur.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Programma

Nelleke Vedelaar

Inkomen (pag. 23)

Inkomen (pag. 25)
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PPN
Fractie

GroenLinks

Vraag

Is de Klimaat Actieve Stad inmiddels kader voor de toekomstige ruimtelijke projecten, zoals door
Wethouder Anker toegezegd tijdens het debat over de Wateragenda?

Antwoord

Ruimtelijke adaptatie en meerlaagsveiligheid is een nieuw concept dat ook landelijk nog nadere
uitwerking vraagt. Zwolle is hierin één van de koplopers en dat willen we blijven. We zetten volop in in
op het klimaatrobuust ontwikkelen van Zwolle. Het gedachtegoed is vastgelegd in de wateragenda en
wordt meer en meer meegenomen in stedelijke ontwikkelingen, waaronder ruimtelijke projecten als
Stadshagen+, Spoorzone, bedrijventerrein Voorst, Wezenlanden, Frankhuis , Pannekoekendijk.
Werkende wijs geven we met onze partners handen en voeten aan het gedachtegoed. Daarnaast is een
speerpunt van de wateragenda om voor Zwolle een klimaatadaptatiestrategie te ontwikkelen.
Vandaaruit kan gekeken worden of het noodzakelijk is om het gedachtegoed nader vast te leggen in
beleid en regelgeving. Hetzelfde geldt voor samenwerking met partners. Met een flink aantal partijen en
burgers/bedrijven wordt al samengewerkt aan initiatieven vanuit de beweging klimaatactieve stad (KAS)
.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Agenda

Ed Anker

Fractie

SP

Vraag

Heeft de bezuinigingsopgave BOR van € 1.000.000,00 gevolgen voor de Wezo/Rova medewerkers? Zo
ja, welke medewerkers betreft dit?
Welke aantallen?
Welke gevolgen zal dit (globaal) hebben voor de begroting van Wezo?

Antwoord

De bezuinigingen op BOR zullen ook consequenties hebben voor het werkpakket van Rova. De
maatregelen die tot nu toe zijn genomen konden worden opgevangen zonder gevolgen voor de
medewerkers van Rova en de door Rova ingehuurde medewerkers van Wezo. Samen met Rova
bekijken we van alle voorstellen die nog worden voorbereid de consequenties voor het werkpakket van
Rova, de effecten voor de werkgarantie die de gemeente heeft gegeven voor voormalige gemeentelijke
medewerkers en medewerkers van Wezo en bijvoorbeeld Pauropus. Deze effecten spelen een
belangrijke rol bij de voorstellen die we met de PPN volgend jaar aan u zullen voorleggen tav de
invulling van de bezuinigingsopgave.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Agenda

Filip van As

Fractie

SP

Vraag

Zijn er momenteel initiatieven of onderzoeken gaande of gepland (al dan niet samen met Rova) om het
gescheiden inzamelen van GFT-afval in de binnenstad en bij hoogbouw mogelijk te maken?

Antwoord

Er zijn momenteel geen initiatieven. De proeven in het verleden waren niet succesvol omdat er veel
restafval tussen het GFT terecht kwam. Omdat de omvang van de afvalstroom gering is hebben we
geen prioriteit gegeven aan het oplossen hiervan, maar hebben we ons geconcentreerd op omgekeerd
inzamelen in de stad. In het kader van het nieuwe Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) wordt
opgenomen hoe we hier verder mee om willen gaan.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder
Agenda

Filip van As

Agenda voor de toekomstbestendige stad (pag. 8)

Agenda voor de toekomstbestendige stad (pag. 9)

Agenda voor de toekomstbestendige stad (pag. 9)
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Fractie

SP

Vraag

Er is gepoogd om bij de Uitwerking opgaven verkeer en vervoer gebruik te maken van resterende IMGgelden (provinciale cofinanciering) oorspronkelijk bedoeld voor fietsstraten voor een bedrag van
285.000 euro. Dit is afgewezen door GS. Is deze cofinanciering nu definitief verloren voor Zwolle? Wat
is hiervan de oorzaak?

Antwoord

Ja, dit resterende subsidiebedrag is niet meer beschikbaar voor Zwolle. Het niet benutten van dit bedrag
heeft te maken met het doorvoeren van een bezuiniging en een goedkopere uitvoering van projecten die
wel zijn uitgevoerd. De aanleg van fietsstraten is één van de projecten geweest in het kader van de
IMG-afspraken met de Provincie. Vanuit de IMG hebben we 50%/50% subsidie gekregen voor de
realisatie van vier fietsstraten: De Eemlaan, de Ruiterlaan-Willemsvaart, de Philosophenallee en de
Klooienberglaan. Voor de fietsstraat Klooienberglaan heeft de raad bij de projectendoorlichting 2013
besloten om deze fietsstraat als prestatie terug te geven aan de provincie. Daarmee zou € 325.000
subsidie niet worden benut en is het 50% gemeentelijke deel van € 325.000 vrijgevallen voor de
bezuinigingen. Naast de niet benutte subsidie van € 325.000 voor de Klooienberglaan, waren de
eindafrekeningen in 2014 voor de projecten Rechterland en Ruiterlaan-Willemsvaart lager waardoor
circa € 200.000 IMG-subsidie niet is verbruikt. Dit geeft een totaal van € 525.000 niet benutte IMGsubsidie. Aangezien altijd wordt geprobeerd om subsidies optimaal te benutten, is met de provincie
ambtelijk overleg gevoerd om toestemming te krijgen om de resterende subsidie alsnog in te zetten.
Helaas bleek het college van GS niet in te willen stemmen met herinzet in verband met de gestelde
eindtermijn. Wel werd van de provincie een BDU-subsidie voor verkeersveiligheid verstrekt waardoor
het krediet voor de Uitwerking opgaven Verkeer en vervoer toch lager kan worden vastgesteld.
Filip van As

Verantwoordelijk
portefeuillehouder

Agenda voor de toekomstbestendige stad (pag. 9)

Fractie

GroenLinks

Vraag

er wordt gewerkt aan de Toekomstverkenning Regio Zwolle: hoe wordt betrokkenheid raden
gegarandeerd?
(gesproken over een andere financieringsconstructie van zowel de bestuurlijke samenwerking als het
huidige Programma economie Regio Zwolle. In de (concept)financieringsvoorstellen wordt voorgesteld
de bureau- en organisatiekosten en een Regionaal Investeringsfonds te financieren vanuit een bijdrage
van de 19 gemeenten van € 1 per inwoner én € 1 per inwoner door de vier provincies)

Antwoord

De betrokkenheid van de raden bij de Toekomstverkenning wordt per gemeente verschillend ingevuld.
Na het zomer reces zullen wij u informeren over de Toekomstverkenning Regio Zwolle. Bij de
besluitvorming over de doorontwikkeling van de Regio Zwolle zal de raad betrokken worden.

Verantwoordelijk
portefeuillehouder

Henk Jan Meijer
PPN Bijlage 1: investeringen (pag. 19)

Fractie

SP

Vraag

Met betrekking tot de bezuinigingen op de straatreiniging. Er staat vermindering. Dit levert 60.000 euro
op.

Hoe gaat deze vermindering er uit zien?

Worden de straten minder vaak geveegd?

Worden er bepaalde wijken niet meer gedaan? Welke wijken zijn dit dan?

Wat gaat dit betekenen voor het straatbeeld? Ook in combinatie met de bezuinigingen op de
groenvoorziening?

Antwoord

De exacte invulling is nog onderwerp van gesprek, maar wordt gezocht in het straatvegen. De insteek is
om met name op plekken waar de vervuiling gering is de standaard veegfrequentie te verminderen. Er
zal dus meer sprake zijn van maatwerk. Bezuinigen op straatvegen is ook tijdens de wijkdialogen vaak
door bewoners genoemd als optie.

Verantwoordelijk
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Fractie

SP

Vraag

Wat betreft de bezuinigingen op de groenvoorziening:

Hoeveel prullenbakken zijn er inmiddels weggehaald?

Hoeveel prullenbakken zijn er inmiddels geadopteerd?

Zijn er meldingen van overlast bekend? Zo ja, hoeveel?

Antwoord

Totaal zijn er 1098 prullenbakken weggehaald (van de 2212). Op dit moment zijn 89 prullenbakken
geadopteerd door bewoners. Voordat er plannen waren om het aantal prullenbakken te verminderen
waren er ook meldingen over overlast. We zien vooralsnog geen toename van de klachten over
zwerfafval. Met de maandelijkse schouw wordt dat laatste gemonitord. Op twee plekken worden extra
hondenhaltes geplaatst en op sommige plekken zijn grotere prullenbakken geplaatst.

Verantwoordelijk
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