
Hallo Miriam, 

 

Onderstaand de antwoorden op de technische vragen van Herman Kleine Koerkamp (GB) over de 

najaarsnota,  zoals die door de afdelingen zijn aangeleverd. Vanavond is de behandeling van de 

najaarsnota in de Raadscommissie. 

 

VRAAG 
Betreft hoofdstuk 2.1 bestuur programma 1 
Bladz. 11 Kopje urenverantwoording 
Nadeel 100.000 voor dit programma. Waar blijft het voordeel, want dat moet er tegen over staan? 
 
ANTWOORD 

Er  worden minder uren naar projecten/grondbedrijf geschreven dan begroot, dan zou 
inderdaad de verwachting zijn dat hier ook een voordeel uitkomt. Echter de grondexploitaitie en 
de investeringen zijn balansposten, het effect komt over meerdere jaren tot uitdrukking. 
 
VRAAG 
Bladz 12 
Kopje kosten voormalig personeel 
Hoe kunnen deze kosten? Deze mensen hebben een tijdelijk contract. Dan is het toch logisch dat ze in 
de WW komen en niet meer ten laste van de overheid komen. 

 

ANTWOORD 

Medewerkers in dienst van de gemeente, met een vast of tijdelijk contract vallen, qua WW-
uitkering, onder het risico van de gemeente. De WW-uitkering wordt daarom ook in rekening 
gebracht van de gemeente. Medewerkers die ingehuurd worden via derden vallen niet onder 
het risico van de gemeente, omdat het dienstverband met een private onderneming is 
aangegaan. 
Afhankelijk van leeftijd, arbeidsverleden wordt de duur van de uitkering bepaald, deze 
berekening is gelijk aan de WW-uitkering zoals die geldt voor medewerkers die niet in de 
publieke sector werkzaam zijn. Zolang de medewerker geen andere baan vindt blijft hij/zij ten 
laste onder de gemeente vallen. 
 
VRAAG 
Bladz 12 
Kopje gemeentehuis 
Hoe lang loopt het contract nog van schoonmaak en belasting? 
 
ANTWOORD 

Contract schoonmaak loopt nog tot maart 2015. 
We gaan in de loop van volgend jaar een nieuwe aanbesteding opzetten. 
Gezien de drempelbedragen moeten we e.e.a. Europees aanbesteden. 
 
VRAAG 
1 vraag over hoofdstuk 2.6 cultuur,sport en recreatie, programma 6 
Bladz 30 sport subsidies 
Voordeel 11.000. Bij de behandeling van de subsidieverordening hebben wij expliciet gevraagd of alle 
verenigingen hun aanvraag al hadden ingediend? 
Hierop is door wethouder instemmend geantwoord. 
Nu staat er in najaarsnota dat verschillende verenigingen dat niet gedaan hebben. 
Is dit verklaarbaar? 

 

ANTWOORD 



Beantwoording had toen te maken met consequenties vanaf het subsidiejaar 2014, in te dienen 
voor 1 november 2013. De wethouder heeft destijds aangegeven dat sportverenigingen worden 
gewezen op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Tot twee keer toe zijn 
sportverenigingen hieraan herinnerd. Het voordeel zoals genoemd in de najaarsnota heeft 
betrekking op 2013. 
 
 
Tot zover, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 

Ellen Joxhorst 
Financieel Adviseur 

 


