Vragen en antwoorden 2e Bestuursrapportage CDA

Beste Joost,
Is het nog mogelijk om voor morgenavond antwoord te krijgen op onderstaande vragen?
Blz 10
Accountant -€16.000
Inhuur externen -€ 15.000
Toelichting is extra wet en regelgeving en hogere eisen accountant.
Vraag: Worden ambtenaren opgeleid om in de toekomst wel aan deze hogere eisen te kunnen voldoen
of worden deze kostenposten structureel en worden ze opgenomen in de begroting?
Antwoord: De 2e bestuursrapportage is incidenteel. In de begroting 2015-2018 zijn geen hogere kosten
geraamd omdat er in 2015 een nieuw aanbesteding van de accountantscontrole zal plaatsvinden.
Afhankelijk van deze aanbesteding zullen eventuele structurele hogere/lagere kosten meegenomen
worden in de voorjaarsnota 2015 dan wel begroting 2016-2019.
Inhuur derden. Het is inderdaad de bedoeling de jaarrekening met eigen personeel te maken. Aangezien
nog niet geheel duidelijk is hoe dit binnen de “nieuwe” organisatie gaat verlopen, wordt er nog geen
voorschot genomen op extra kosten. Op dit moment wordt er niet vanuit gegaan dat dit structureel
hogere kosten gaat opleveren.
Blz 11
Wga eigen risico
Sinds de reorganisatie ook wel "de verbouwing" genoemd, vragen we een andere manier van werken (
het nieuwe werken, meer ondernemerschap, meer werkdruk) met een mogelijk hoger ziekteverzuim, is
hier rekening mee gehouden?
Antwoord: Op 1 januari 2015 starten we officieel met de nieuwe organisatie. Het is niet ons uitgangspunt
dat De Verbouwing tot een hoger ziekteverzuim gaat leiden. De verbeterpunten zijn vanuit de organisatie
aangedragen en wij verwachten dat het nieuwe werken zal leiden tot een vergroting van het werkplezier.
Wij hebben daarom niet rekening gehouden met een hoger ziekteverzuim.
Advieskosten burgerpanels
Dit najaar wellicht nog 1 burgerpanel.
Deze is wellicht op dit moment wel bekend?, we hebben immers nog een kleine 2 maand voor de kerst.
Antwoord: Vanmorgen is er gesproken om het college voor te stellen het burgerpanel in te zetten voor de
Rechterensedijk.
Als tweede is genoemd om het burgerpanel in te zetten voor de verkeersenquête over subjectieve
verkeersveiligheid.
Beide moeten nog wel in het college worden gebracht, maar dit wordt ambtelijk voorbereid.
Blz 25
Huisvesting scholen
Deze is met name weggeschreven mbt Nieuwleusen, wat speelt er in andere plaatsen in onze
Gemeente?

Antwoord: In de Notitie ontwikkelingen huisvesting onderwijs 2014 - 2022 die onlangs op het RIS is
geplaatst, wordt ingegaan op onderwijshuisvesting in alle kernen van de gemeente.
Blz 35
trefkoele +
Dat er meer kosten worden gemaakt door de vrijgekomen gebouwen is ons duidelijk, wat niet duidelijk
is: de huurkosten mbt gesubsidieerde instellingen? Hadden zij dan voorheen geen ruimte, of waren deze
ruimtes gratis?
Antwoord: Er worden geen meerkosten gemaakt door vrijgekomen gebouwen (zij leveren juist
besparingen op, miv 2015).
Wij huren ruimten voor gesubsidieerde instellingen vanaf 1 september, met ingang van 2015 worden de
gesubsidieerde instellingen gekort op hun subsidie (voor het deel huren). In 2014 is hier geen rekening
mee gehouden.
Blz 51
Landschapsbeleid
De cijfers bij nulmeting en begroting zijn niet correct.
Wat zegt het cijfer 52,3 nu, is dit nu een afwijking? Of is het wel passend?
Waar is dit nu mee vergeleken?
Antwoord: Het cijfer 52,3 ha is wel correct.
We zijn in 2010 gestart met onderhoudscontracten afsluiten voor GBD. Inmiddels zijn er t/m april 2014
52,3 ha aan landschapselementen onder contract gebracht voor een onderhoudsperiode van 21 jaar.

78 contracten t/m
2014 afgesloten:
Aanleg
Herstel
Onderhoud
Totaal

Ha cumulatief
1-1-2013
0,9396
15,4142
42,2546

Aantal ha 2013 en
januari t/m 11 april
2014
0,2731
3,1865
10,0433

Ha
cumulatief
t/m 11 april
2014
1,2127
18,6007
52,2979

NB. Bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de projectleider van Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel

Graag antwoord op bovengenoemde vragen.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Groet,
Betsy Ramerman

