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Vragen CDA-fractie
Inleiding
1.

Blz. 6, stroppenpot
Hoe is het bedrag van 2,5 miljoen opgebouwd?
Welke plannen heeft u om de economie te stimuleren?

2.

Blz. 7, rampenruimtes
Wat houdt dit precies in? Is hiermee rekening gehouden in de begroting?

3.

Blz. 8, ICT samenwerking, migratiekosten
Er is al besloten tot samenwerking en hier is al uitvoering aan gegeven. Toch wordt de raad nu (achteraf)
geconfronteerd met een extra budgetaanvraag. Dit had toch bij aanvang van het samenwerkingstraject moeten
gebeuren?

Programma 1
4.

Blz. 10, P1.002, Digitalisering functie handhaving
•
•
•

Wat moeten we ons hierbij concreet voorstellen?
Moeten deze kosten, of een deel daarvan, niet worden geactiveerd?
Dit is een pilot. Begrijpen wij het goed dat daarna mogelijk een aanvullend budget / krediet kan worden
gevraagd voor de werkelijke digitalisering functie handhaving?

Programma 2
5.

Blz. 13, P2.002 - software WABO
De kosten hebben voor een (groot) deel betrekking op opleiding. Kunnen deze kosten dan niet uit het
opleidingenbudget worden betaald?

Programma 3
6.

Blz. 15, punt WMO. Status oranje
In welk opzicht lopen we hier achter op de planning? En wat gaat u eraan doen om de planning wel te halen?

7.

Blz. 16, P3.001
Er is een eindafrekening gestuurd. Even verderop staat dat er een definitieve beoordeling en afrekening nog
moet plaats vinden. Komen er nog meer kosten op ons af?

8.

Blz. 17, P3.005
Aan het eind van de tekst staat "de intentie is om deze taak per 1 januari 2013 bij Figulus onder te brengen".
•
•
•

9.

Is er een overzicht van alle taken die de gemeente uit wil laten voeren door Figulus?
Hebben wij daarbij inzichtelijk uit welke budgetten deze taken moeten worden betaald?
Weet Figulus dat wij deze taken bij hen gaan onderbrengen en tegen welk budget?

Blz. 17, P3.008
Is er helemaal niets te zeggen over de financiële gevolgen voor 2013 e.v.?

Programma 4
10. Blz.21, P4.003
Welke verzekeringspremies moeten wij voor de scholen betalen?

Programma 5
11. Blz. 23, P5.001
•
•
•
•

Moeten wij het structurele tekort volledig dekken of krijgen we van de school ook een bijdrage?
Wat zijn nu de precieze kosten geweest vanaf 2006 (ingebruikneming school) voor de gemeente
i.v.m. het kiezen voor deze constructie? Graag een overzicht per jaar vanaf 2006.
Was het niet beter geweest om vanaf het begin voor een andere constructie te kiezen?
Wat zijn de bevindingen van de onafhankelijk persoon en wat zijn de kosten daarvan qua uitvoering?

Programma 7
12. Blz. 29, P7.003
Buurtrenovatie Aaldersbeeklaan. Wat wordt er uitgevoerd?
Overhead
13. Blz. 45, Overhead
Handboek substitutie i.v.m. digitale informatie van € 9.000. Kunt u dit nader uitleggen?
Hogere verplichte bijdragen van € 6.000. Ten behoeve van?
Overig
14. Diverse afkortingen ontbreken in de lijst op blz. 47. We zijn overigens blij met deze afkortingenlijst.
•
•
•
•

WNS
SGW
COA
VCP

