TECHNISCHE VRAGEN over de concept programmabegroting 2017 - 2020
DATUM TECHNISCHE

25 oktober 2016

PARTIJ:

VVD

DATUM BINNENKOMST VRAGEN:

BEHANDELING BEGROTING

NR. VRAAG

VRAAG

1

Begroting Blz 11: het kwaliteitshandvest gemeentelijke
dienstverlening. Is dat ons handvest vanuit Beemster of is dit de
Purmerendse versie waar wij ons aan gecommitteerd hebben?

2

Begroting blz 12: zaaksysteem.
A
Hoe is de privacy geborgd. Kan iedere ambtenaar ALLE gegevens
van een burger inzien of is informatie die er voor die betreffende
ambtenaar niet toe doet, afgeschermd van inzage? Wie bepaalt de
inzage rechten per ambtenaar?
B
Moet een burger nog steeds alle loketten langs voor zijn verschillende
aanvragen of kan door slimme koppeling in het zaaksysteem ieder
loket/ afdeling integraal werken en alle aanvragen afhandelen?

3

Begroting: Blz. 15 wordt 2 x 12.100 Euro genoemd voor beheerplan
begraafplaats. Eerder is al gesteld dat een nieuw beheerplan voor de
momenteel aan te passen begraafplaats niet veel hoeft te kosten.
Immers, de aannemer die nu aan het werk is, heeft zijn plannen al
digitaal. Kunt u hierdoor een besparing in dit beheerplan realiseren?

4

Begroting blz 16: doet de gemeente Beemster zelf ook een beroep op
“mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” (Puur als
voorbeeldfunctie van de overheid)

5

Begroting: blz 25 geeft aan dat lagere baten bij ZOB als “baten”
(hoger /lager?) bij het MFC worden verwerkt. Wat hebben die 2 zaken

ANTWOORD (mondeling te geven)

11 oktober 2016

NR. VRAAG

VRAAG

met elkaar te maken?
6

Begroting blz 25 welke taakstelling bedoelt u bij vermindering
onderhoudslasten sportterreinen?

7

Begroting: Blz 26 beheerplan Spelen wordt verdeeld over de jaren
2017 en 2018. Terwijl op blz 41 beheerplan Spelen slechts vermeld
wordt bij Q2 in 2018. Vanwaar deze splitsing?

8

Begroting blz 37 Milieu: “voor 2017 zijn er geen uitgaven geraamd ten
laste van duurzaamheidsreserve”. Waar wordt dan de subsidiepot
2017 voor zonnepanelen en warmteboilers mee gevuld?

9

Begroting blz 39.
A
Baggerplan loopt af in 2017. Wat is de stand van zaken.
B
Waterplan Beemster loopt af in 2017. Wat is de stand van zaken?
Idem overdracht stedelijk water blz 36 waaraan in 2016 Euro kennelijk
20K wordt besteed.

10

Begroting: Op blz 41 wordt geen beheerplan begraafplaats meer
genoemd in het rijtje “op te stellen beheerplannen”. Hoe staat dit
tegenover de op blz 15 genoemde 2 x 12.100 Euro voor de
begraafplaats?

11

Begroting blz 63: Nieuw ingestelde overheadkosten.
A
Is de kostendekkendheid nog wel inzichtelijk door op deze manier de
kosten apart te zetten als overheadskosten?
B
Wat is het vergelijkbare bedrag over 2016?

ANTWOORD (mondeling te geven)

NR. VRAAG

VRAAG

12

Begroting blz 71. Inflatiecorrectie overige rechten en leges is 3%.
Terwijl het CBS een cijfer vaststelt van 0,6%. Vanwaar dit verschil?

13

Begroting blz 74:
A
Besluit kwijtscheldingsbeleid 12-3-2013. Kunt u ons een kopie sturen.
B
Blz 22 Armoedebeleid. Ons inziens is er geen beleid voor opgesteld in
Beemster.

14

Begroting blz 76 Gelet op ons nieuwe beleid voor de algemene
reserve en het loslaten van andere reserves -> is het uitgangspunt
van een ratio van niveau C tussen de 1,0 en de 1,4 (= voldoende) nog
wel passend? Kunnen we daar niet beter een streven naar een ratio
van niveau A van maken > 2 (= uitstekend) ? Immers de huidige ratio
is 3,37.

15

Begroting blz 84 ZOB –II betreft 39.355 M2. Eerder werd gesproken
over een oppervlakte tussen de 4,1 en 4,2HA. Waar is het verschil in
grondgebied gebleven?

16

Begroting 2017-2021: verkoop van klei blz 5
Is het mogelijk de klei in het huidige grond/kleidepot van De Keyser tot
eind 2020 te laten liggen, zodat er geen onnodige transportkosten
optreden? Geeft dit dan ook voordeel voor gemeente Beemster?

ANTWOORD (mondeling te geven)

