Technische vragen van de ChristenUnie bij de Najaarsnota 2011.

1. Pag. 9. Heeft het maximeren van de leges voor rijbewijzen nog gevolgen voor de jaarrekening
/begroting?
2.Pag.15. Brandweer: 1. Is dit alleen een vervroeging/verschuiving van uitbetalingen of is dit ook een
verkapte vorm van verhoging van de kosten. 2. Is er al meer duidelijkheid over de
aanschaf/uitbreiding van het materiaal zoals onlangs is gemeld en zijn deze bedragen ook al
opgenomen of worden wij nogmaals verrast?
3.Pag. 28. Sociaal cultureel werk. Is er over nagedacht om de vrijkomende ruimte bij het sociaal
cultureel werk zelf te gaan gebruiken als loket functie in plaats van zelf ruimte te huren in het oude
gemeentehuis(WSD) voor loketruimte? Mogelijk is dan budgettair neutraal te werken?
4.Pag.37. Welk bedrag aan subsidie wordt er voor het jaar 2011 verwacht in het kader van Sport
Lokaal Samen?
5.Pag.39/41. Kan nader omschreven worden waarom het stoplicht op rood staat? Komt dit alleen
door de genoemde punten of zijn er meer ontwikkelingen die op dit punt niet of onvoldoende
worden uitgevoerd (ik denk hierbij aan het centrumplan of Hofstraat of nog andere ontwikkelingen).
6.Pag.51/55 Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen de aframing van de stelpost voor
vervangingsinvesteringen voor de jaren 2013‐2015 van 50.000 euro en het gelijktijdig weer op
nemen van een zelfde bedrag met dezelfde omschrijving op de post overhead op pagina 55.
7. Pag. 70. Ophoging kosten Hacron onderhoud sportvelden. De laatste twee jaar zijn er juist veel
sportterreinen geprivatiseerd (dus onderhoud voor eigen rekening) en de kosten worden bij de
gemeente verhoogd. Hoe zit dit?
8.Pag.71. Post P2.721 en P7.722 klopt hier de beschrijving? De pot is nog gevuld en wordt nog meer
gevuld en bij de andere wordt de pot die al laag is nog meer geleegd door ook nog een storting te
doen in de reserve. Of lees ik dit echt verkeerd?
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