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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Raadsvergadering  Datum 28-okt-19 

Vragensteller   Gerrit Jan Veldhuis (VVD) 

Agendapunt/onderwerp Agendapunt hybride veld Hoonhorst  

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  Marit Ligtenberg 

Contactgegevens  m.ligtenberg@dalfsen.nl 

    06-40873414 

 

-Vraag 1: In de beantwoording van de technische vraag van de CU staat aanvullend een berekening 
van de optimalisatie van veld 2. Als we het goed begrijpen moet voor deze variant toch ook eerst een 
advies uitgebracht worden? Zitten deze kosten in dit bedrag? 
-Antwoord vraag 1: De expertise t.a.v. de optimalisatie van veld 2 beschikken wij zelf over binnen de 
ambtelijke organisatie, hier is geen extern aanvullend onderzoek voor nodig.  

-Vraag 2: Welk deel van de kosten van de uitwerking van het hybride veld zijn nu al gemaakt? Maw 
welk deel van deze kosten moet je dus ook meerekenen met de kosten van de optimalisatie van veld 
2? Ik begrijp dat deze kosten niets te maken hebben met de optimalisatie variant, maar deze kosten 
zijn nu eenmaal wel gemaakt en moet je wel meerekenen. 
-Antwoord vraag 2: Het betreft hier de kosten voor het inzetten van Ernst Bos Advies en de acties 
waarover in het adviesrapport zijn gerapporteerd (veldonderzoek/analyse selectie hybride 
velden/aandachtpunten hybridevelden/advies variant hybride veld/etc.). 

- Vraag 3: Stel dat een aanvullend onderzoek naar de variant optimalisatie van veld 2 gedaan moet 
worden. Hoeveel extra tijd is hiervoor benodigd en welke kosten horen daarbij? 
- Antwoord vraag 3: hiervoor is geen aanvullend onderzoek nodig, de benodigde maatregelen staan 
vermeld in het huidige adviesrapport van Ernst Bosch.  

-Vraag 4: Wat is het uurtarief voor de apparaatskosten waarmee wordt gerekend? En staan de uren 
die hieraan worden toegerekend in verhouding tot de werkelijke uren? Maw stel je rekent met een 
uurtarief van €60 en je rekent dit om naar uren bij de hybride variant (€42.274), dan kom je op ruim 
700 uur uit. Wat wordt er gedaan zoveel meer gedaan voor die uren dan voor de optimalisatie 
variant (150 uren)?  
- Antwoord vraag 4: de toerekening is op basis van een vast percentage van 10%, dit is niet 
doorgerekend naar een uurtarief.  
 
 

 
 
 


