
Technische vragen commissie burger en bestuur van 1 juli 2021  
Agendapunt/onderwerp: 
 

Fractie:  Antwoord:   

Memo
1. pagina 2; waarom wordt niet 

gekozen voor tijdelijke krachten 
daar overuren een dubbele 
belasting geven aan de huidige 
bezetting?

 OAA  Ook tijdelijke krachten leveren door 
overdracht en inwerken werkbelasting op. 
Per geval wordt gezocht naar een zo efficiënt 
mogelijke oplossing, waarbij de werkdruk ook 
wordt meegewogen.

2.  pagina 2 uitstellen van taken; 
waarom is dat ? Omdat personeel 
zich meer ziek heeft gemeld 
waardoor werkboek liggende 
omdat personeel op andere 
onderdelen is ingezet ?

 OAA  De hoeveelheid voorgenomen werk is groter 
dan de organisatie aankan.

3.  Als het is omdat personeel vaker 
vanuit huis aan het werk is 
betekent dat dan dat er thuis 
minder productief gewerkt 
wordt?

 OAA  Dit is niet aan de orde, integendeel. De 
productiviteit bij thuiswerken blijkt even 
groot dan wel groter, tenzij het activiteiten 
betreft die een hoge mate van overleg 
vereisen.

4.  Pagina 3; verschuiven naar 2022; 
welke van deze punten zijn door 
de accountant eerder opgegeven 
als aandachtspunten ? Kunnen wij 
verwachten dat in de rapportage 
hierover weer opmerkingen 
worden gemaakt?

 OAA  De activiteiten die naar 2022 verschuiven 
zijn geen onderdeel van de door de 
accountant aangegeven aandachtspunten.

5. Pagina 3 vermindering van 
dienstverlening; hoelang staan 
deze zaken er al op en worden 
door uiteenlopende redenen naar 
achteren geschoven? 

 OAA  Zie ook het antwoord bij vraag 2

6. pagina 3 ; een paar weken 
geleden heeft onze fractie 
gevraagd wanneer wij het 
speelplekkenbeleid konden 
verwachten. De 
portefeuillehouder gaf als 
antwoord voor het reces. 
Begrijpen wij uit het memo nu 
goed dat het speelplekkenbeleid 
weer verschoven gaat worden?

 OAA  Er is een uitvraag gedaan richting 
verschillende partijen om de participatie en 
de herinrichting van drie speelplekken vorm 
te geven. Dit houdt in dat er in het najaar 
2021 drie speelplekken heringericht zullen 
worden. Er is dus geen sprake van 
verschuiving

7.  Pagina 3 vervolg; waarom wordt 
er niet voor gekozen wat grotere 
zaken op te schorten en niet alles 
er nog doorheen proberen te 
drukken?

 OAA  Dit betreft een politieke vraag.

8.  Is de meicirculaire al ontvangen 
en zo ja, wanneer wordt deze 

 GL  De meicirculaire is niet begrepen in de PC 
stukken die naar de raad zijn verzonden. De 
meicirculaire is in een apart memo toegelicht 



verwerkt en aan de Raad 
voorgelegd?

en verzonden aan de raad op 23 juni zodat 
dit voor behandeling inzichtelijk is. 
Verwerking van de financiele effecten 
hiervan vindt zoals gebruikelijk plaats bij de 
eerstvolgende BURAP.

9.  Op pagina 2 bij de volgorde van 
prioritering onder nr.3: welke zijn 
dat?

 GL Er is geen selectie gemaakt van eerder 
genomen besluiten, maar deze zijn op de hier 
aangegeven wijze verwerkt in de 
prioriteitsstelling. Als dit geen antwoord is op 
de gestelde vraag ontvangen wij graag een 
verduidelijking van de vraag.

10.  bij ruimte staat dat de 
medewerkers meer uren gingen 
draaien omdat er geen keuze is 
gemaakt. Waarom is geen keuze 
gemaakt?

 GL  Er is geen keuze gemaakt omdat er niet 
eerder een duidelijke capaciteitsplanning is 
opgesteld. Dit is nu wel gedaan.

11. Pag 1. Op welke termijn is volgens 
u bekend hoe de compensatie 
voor de Corona kosten 2020 en 
2021 uit gaan vallen?

CDA Hierover is nog geen uitspraak te doen. 
Aangegeven door het Rijk is dat dit gedaan 
zou worden na vaststelling van de 
jaarrekeningen. Zodra de vergoedingen zijn 
opgenomen in de circulaires van het Rijk zal 
de raad hierover geïnformeerd worden.

12. Pag 2. De huidige formatie is te 
krap om de taken toereikend aan 
te kunnen Welke extra formatie is 
volgens het College incidenteel en 
structureel nodig om dit wel te 
kunnen?

CDA Het tekort wordt ingeschat op ca. 3 fte, 
verspreid over de gehele organisatie. Hierbij 
zijn de taken waarvoor de extra formatie in 
de kadernota wordt voorgesteld buiten 
beschouwing gelaten.

13. Pag. 3 Waar staat de afkorting 
KVO voor in kader van 
Molenkade?

CDA Keurmerk Verantwoord Ondernemen

14. Pag 3 .Welke extra kosten zijn 
gemoeid met het extern beleggen 
van taken

CDA Deze kosten kunnen vooralsnog worden 
gedekt binnen bestaande afspraken. Als er 
financiële effecten zijn, zullen die in de 
tweede burap worden meegenomen.

15. Wanneer verwacht het college de 
raad te kunnen informeren over 
de vergoeding van de aan corona 
gerelateerde uitgaven door de 
Rijksoverheid?

D66 Wij verwachten hierover pas na vaststelling 
van de jaarrekeningen meer informatie over. 
Zodra de vergoedingen zijn opgenomen in de 
circulaires van het Rijk zal de raad hierover 
geïnformeerd worden.

16. Voor 2022 wordt voor een aantal 
onderwerpen een vermindering 
van dienstverlening voorgesteld, 
o.a. het minimaal beantwoorden 
van vragen van bewoners van 
Eigen Haard. Aan wat voor soort 
vragen moeten wij denken?

D66 We zien dat we als gemeente vaak een 
bemiddelende rol spelen tussen bewoners en 
Eigen Haard. In één casus had Eigen Haard 
bewoners gevraagd hun stoeltjes en tafeltjes 
van de galerij te verwijderen in opdracht van 
de brandweer. Een van de inwoners was het 
hier niet mee eens en heeft zich tot de 
gemeente gewend. De gemeente heeft in dat 
geval contact opgenomen met Eigen Haard 
om uit te zoeken hoe het precies zit. 
Vervolgens wordt dit antwoord weer 



teruggekoppeld aan de inwoner en geeft 
daarbij ook voorbeelden mee hoe het anders 
zou kunnen (bijvoorbeeld een bankje wat 
opklapt tegen de muur). Door de 
dienstverlening iets te verminderen zou in 
deze casus de inwoner gevraagd worden 
eerst zelf contact op te nemen met Eigen 
Haard om na te gaan wat de mogelijkheden 
zijn.

 

 


