Vragen m.b.t. de najaarsnota 2015
Programma 1 Bestuur en advies
Blz 10

Telecom KPN komt met een oplossing.
Ziet het college mogelijkheden dat KPN met de aanleg voor het
buitengebied een snelle internet verbinding kan gaan aanleggen?

Blz. 10

Evenementenvergunningen
Er lopen voor bepaalde locatie meerdere beroepszaken. De rechter vindt
dat de normen uit de geluidsverordening tot forse geluidshinder kunnen
leiden is al bekend wanneer de definitieve uitspraak volgt?

Blz 11

P1.003 Is de constatering juist dat de privatisering van de marktgelden
nadelig zouden zijn? Waar komt het voordeel vandaan?

Blz 11

P1.003 Gaat de verzelfstandiging van de Dinxperlose weekmarkt op 01-012016 lukken?

Blz 12

P1.009 en P1.010 Graag willen wij gezien het totaal pakket meer
duidelijkheid te krijgen wat nu daadwerkelijk structureel nodig is.
Armoedebeleid nu extra 1 jaar 0,75 Fte en schuldhulpverlening structureel
1 Fte.
Wetende dat uit het verhaal ISWI en Hameland er ook nog het een en het
ander op ons afkomt zou hierop een adequaat personeelsbeleid gevoerd
moeten worden.
GB wil ervoor opteren om dit in het personeelsbeleid onder een noemer te
noemen als incidenteel herziend beleid met daaraan gekoppeld een geschat
aantal Fte voor 1 jaar. In 2017 moet het dan duidelijk zijn wat
daadwerkelijk nodig is.

Programma 2 Onze leefomgeving
Blz 17

Zijn er naast het aanbrengen van verlichting om de sociale veiligheid te
verbeteren voor de Haartseweg nog andere wegen in onze gemeente te
verwachten die vragen om een verbetering van de verlichting? Zijn er geen
straten tussen de buurtschappen naar de hoofdkernen die vragen om een
betere verlichting? GB vraagt het college om een onderzoek in te stellen
naar de locaties waar eventueel de sociale veiligheid verbeterd kan
worden?

Blz 19

Er is een vermindering van de legesopbrengsten daar staat toch tegenover
dat er ook minder personeelsuren zijn ingezet?

Blz 25 en 26 Kunt u m.b.t. de volgende posten een verduidelijking geven wat we er voor
gaan doen? Het gaat om P3.004, P3.007, P3.008, P3,009 en P3.010. Kan
het college helderheid verschaffen omdat het nogal wat wazig is en dat de
aansturing op dit moment wat ad hoc gebeurd?

Programma 6 Financiën en vastgoed
Blz 34

Er worden diverse adviezen ingewonnen rondom de procedure rondom de
BTW van de scholen. Is er een inschatting te maken m.b.t. de uitspraak
van de HR en wanneer deze uitspraak er zal komen?
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