
 

 

 

 

Technische vragen en opmerkingen fractie Westland Verstandig naar 

aanleiding van de programmabegroting 2015-2018 

 

1.  Ad pagina 5: 

Opgemerkt wordt: “Dichterbij huis zijn er zorgen over rijksmaatregelen 

zoals sluiting van verzorgingshuizen…” Het zijn toch de zorgaanbieders 

die overgaan tot de sluiting van verzorgingshuizen mede als gevolg van 

een andere tariefstructuur bij het Rijk? Blijft het wat het College betreft 

bij “zorgen” of worden ook concrete maatregelen genomen zowel voor 

wat betreft de gevolgen van de sluiting van de verzorgingshuizen en de 

opvang van de zich daar nog bevindende cliënten, de nachtapotheek 

herinvoeren en de mogelijkheid om in Westland in alle gevallen te 

revalideren? Kan uw College een kostenplaatje geven? Kan dekking 

genomen worden uit een van de reserves (WMO bijv. sociaal 

maatschappelijke visie). 

 

2. Ad pagina 5: 

Waaruit gaat de actieve lobby bestaan? Waaruit bestaat de ondersteuning 

van het bedrijfsleven in “de zoektocht naar nieuwe markten en 

producten”? Aan welke randvoorwaarden wordt gedacht om “nieuwe 

verdienmodellen mogelijk te maken”? Welke kosten zijn hiermee 

gemoeid?  

 

3. Ad pagina 5: 

Voor wat betreft de continuering in 2015 van de huidige zorg voor jeugd 

en WMO-klanten wordt een bedrag van € 2.000.000,-- vrijgemaakt. Hoe 

moet dat bedrag gezien worden ten opzichte van het al in 2014 

beschikbaar gestelde krediet? Is dit hetzelfde bedrag wat voor 2015 is 

opgenomen onder € 2.1 miljoen? 

 

4. Ad pagina 5: 

Aangegeven wordt dat in het jaar 2015 het winkelcentrum in ’s-

Gravenzande gebouwd wordt. Gezien de fasering waarin gebouwd wordt 

zal die nieuwbouw toch niet in 2015 worden uitgevoerd? Kan uw College 

beschikbaar stellen de (schriftelijke weergave van de) afspraken die met 

de ontwikkelaar gemaakt zijn omtrent de faseringen in realisatie en ook 

wat de gevolgen zijn voor de afname uit de grondbank die de gemeente 

in ’s-Gravenzande heeft gevormd? Indien er verder nog schriftelijke 
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afspraken gemaakt zijn met de ontwikkelaar, dan ook die gaarne 

compleet beschikbaar stellen. Worden alle onroerende zaken uit de 

grondbank afgenomen? 

 

Zijn er al resultaten bekend over de bezetting met toekomstige huurders 

in het centrum en ook zijn er ontwikkelingen gaande met betrekking tot 

de verkoop/verhuur van de ± 100 te realiseren appartementen, welke?  

 

5. Ad pagina 5: 

Aangegeven wordt dat gedeeltelijk tegemoetgekomen wordt aan de 

herinvoering van de 25%-regeling voor verenigingen. Waar slaan de 

woorden “gedeeltelijk tegemoetkomen” op. Alleen in 2015 wordt een 

bedrag van € 200.000,-- uitgetrokken.  

 

Op pagina 16 wordt aangegeven dat in het kader van het 

accommodatiebeleid eerst een behoeftepeiling wordt uitgevoerd voordat 

definitief besloten wordt tot een herstart van de regeling. Wat betekent 

dit? De oude regeling voorzag in de bijdrage van 25% als een vereniging 

bouwplannen had. Heeft de behoeftepeiling betrekking op of er überhaupt  

behoefte is bij de betreffende vereniging aan nieuwbouw? Gaarne 

uitleggen.  

 

6. Ad pagina 5 en 6: 

Aangegeven wordt om initiatiefnemers te interesseren in voortzetting van 

zwembad de Hoge Bomen. Heeft al overleg op dat punt met Optisport of 

enige andere organisatie plaatsgevonden? Wat is de “inbreng” van de 

gemeente bij voortzetting exploitatie? 

 

7. Ad pagina 6 bovenaan: 

U geeft aan dat er een onderzoek gaat komen of de inhoudsmaat van 

woningen in het buitengebied verruimd kan gaan worden. Wat behelst 

dat onderzoek? Recentelijk heeft de wethouder bij de 

commissievergadering aangegeven dat aan de verruiming strakke 

voorwaarden zullen worden verbonden. Heeft dat onderzoek al 

plaatsgevonden?  

 

8. Ad pagina 6: 

Ziet mijn fractie het goed dat de gemiddelde woonlasten niet omhoog 

gaan en is dat een voortzetting van het beleid zoals dat door het oude 

College werd gevoerd? De conclusie “hiermee beperkt de gemeente in dit 
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opzicht de financiële druk op de inwoners” wekt de suggestie dat tarieven 

omlaag gaan, maar dat is toch niet het geval. Gaarne de visie van het 

College. 

 

9. Ad pagina 6: 

De opmerking “Wij spannen ons in om in goed overleg met enkele 

partners de omvang van de grondbankfunctie te verlagen”. Wie zijn die 

partners? Dat zullen toch voornamelijk ONW en de Westlandse Zoom B.V. 

zijn? Is dat juist? In beide vennootschappen heeft de gemeente een 

belang van 50%. Wordt hier gedoeld op de uitname van € 5.000.000,-- 

op jaarbasis? In hoeverre valt te verwachten dat in 2014 voor wat betreft 

de Westlandse Zoom een dergelijke uitname plaatsvindt? Wanneer wordt 

de raad geïnformeerd dat de uitname plaatsvindt? 

 

10. In hoeverre is het reëel om in de jaren na 2015 uit te gaan van 

budgettaire neutraliteit op het gebied van de 3 decentralisaties? In 2013 

en 2014 zijn aanzienlijke kredieten uitgetrokken en ook in 2015 wordt een 

extra krediet van € 2.1 miljoen uitgetrokken. Welk bedrag zal extra nodig 

zijn in de jaren na 2015 uitgaande van het worst case scenario?  

 

11. Ad pagina 6: 

Kan een financiële uitsplitsing gemaakt worden van de ambities van 

dienstverlening zoals deze in de voorlaatste alinea vermeld worden? Wat 

betekent het “uitbouwen van de KCC”. Eerder is aangegeven dat er drie 

personen zich zullen gaan bezighouden met vragen over de 3 D’s. 

Betekent dat dat de KCC met drie personen moet worden uitgebreid?  

 

12. In de slotregel wordt opgemerkt dat “gezien het incidentele karakter van 

de mutaties” dekking gevonden moet worden binnen de reserve. In 

hoeverre wordt voorkomen dat de in het verleden gespaarde WMO-gelden 

nu naar de jeugdhulp en/of digitalisering gaan? Of is het de bedoeling dat 

de gelden nou ook voor die gebieden wordt ingezet? 

 

13. Ad pagina 7: 

De tekorten die veroorzaakt worden door de uitname van de algemene 

uitkering voor het buitenonderhoud van scholen van het primair onderwijs 

worden structureel gedekt door hogere inkomsten. Welke inkomsten zijn 

dat? 
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14. Ad pagina 10: 

Het College wil de verdiencapaciteit vergroten door samen met het 

bedrijfsleven te zoeken naar nieuwe markten, nieuwe producten en 

nieuwe economische activiteiten. Welke concrete activiteiten/maatregelen 

gaat uw College nemen en wat kosten die? Hetzelfde geldt voor het 

project modernisering teeltareaal waarin samen met het bedrijfsleven 

wordt gewerkt aan het wegnemen van ruimtelijke en financiële obstakels 

die modernisering in de weg staan. Aan welke concrete 

activiteiten/maatregelen denkt uw College en wat kosten die? Wie 

profiteert hiervan: alle Westlanders of een klein groepje? Welke regels 

gaan gelden? 

 

15. Ad pagina 10: 

Aan welke strategische netwerken denkt uw College? Van welke 

netwerken is de gemeente al lid of gaat lid worden en wat kost dat? In 

welke gevallen zal de gemeente een voortrekkersrol gaan nemen? 

Gevraagd wordt natuurlijk naar nieuwe ontwikkelingen, niet naar wat al 

bekend is en welke terug te vinden zijn in de Westlandagenda’s. Wat 

houdt in “investeren in lobby en belangenbehartiging en ons bedrijfsleven 

ondersteunen in hun internationale contacten”? Concrete plannen, 

activiteiten en maatregelen en wat kosten die? Wordt met de 

investeringsagenda de MKB-agenda bedoeld? Die MKB-agenda moet toch 

meer omvatten dan alleen detailhandel en horeca? Is dit juist?  

 

16. Uw College geeft aan “en zetten we in op verbetering van het openbaar 

vervoer”. Waaraan denkt uw College concreet? Op welke wijze wordt dat 

vorm en inhoud gegeven daar waar tot nog toe de gemeente erg weinig 

in te brengen had op het gebied van openbaar vervoer? Aan welke 

concrete verbeteringen denkt uw College? 

 

17. Ad pagina 10 laatste regel: 

De gemeente gaat regisseren en faciliteren om per dorpskern netwerken 

te vormen van professionele en vrijwilligersorganisaties die samenwerken. 

Gedoeld wordt onder meer op het accommodatiebeleid. Niet duidelijk is 

hoe het accommodatiebeleid daaraan kan bijdragen, niet anders dan als 

er sprake is van multifunctioneel gebruik. Gaarne toelichting en 

opheldering. 
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18. Ad pagina 11: 

Wanneer gaat de pilot om mensen langer zelfstandig te laten wonen door 

de combinatie van technologische toepassingen, levensloopbestendige 

woningen en het organiseren van zorg en welzijn van start en waar gaat 

dat gebeuren en hoe? Wat is er eventueel nog nodig om de pilot van start 

te doen gaan?  

 

19. Wanneer is de sociale Westlandagenda te verwachten? 

 

20. Ad pagina 11: 

Opgemerkt wordt dat als de plannen voor Honselersdijk concreet zijn, 

gestart wordt met de uitvoering. Is dit niet een beetje vaag uitgedrukt 

voor wat betreft Honselersdijk? Waar hangt een en ander vanaf? Kan van 

de gemeente niet gevergd worden dat zij meer doet om ook in 

Honselersdijk de centrumplannen tot uitvoering te doen komen? Wat 

gebeurt er op dit moment? De plaatselijke supermarktondernemer vertelt 

rond dat Honselersdijk pas aan de beurt komt als de Rentmeester in 

Naaldwijk is voltooid. Is dit bij uw College bekend en is uw College het 

daarmee eens? 

 

21. Ad pagina 11: 

Bij de gemeentehuislocatie ontbreekt Monster. Waarom is dat en zijn er al 

concrete plannen dan? Zoja welke?  

 

22. Ook de locatie Naaldwijk wordt genoemd, doch volgens de plannen zou 

daar toch voornamelijk parkeerruimte gaan komen ten behoeve van het 

nieuwe gemeentehuis? Is dit laatste juist of niet juist?  

 

23. Op pagina 12 bovenaan wordt aangegeven dat de gemeente samen met 

het Westlandse bedrijfsleven en het Hoogheemraadschap werkt aan het 

schoon krijgen van het oppervlaktewater. Tot nog toe is de waterkwaliteit 

vrij treurig ondanks het feit dat er op grote schaal gerecirculeerd wordt. 

Welke concrete maatregelen en initiatieven wenst uw College te nemen 

c.q. aan Delfland op te dragen/te verzoeken om de waterkwaliteit 

inderdaad verbeterd te krijgen? 

 

24. Ad pagina 12: 

Aangegeven wordt dat het College een platform wil bieden voor 

ondernemers in de toerisme- en recreatiesector zodat de activiteiten 

elkaar kunnen versterken. Inmiddels is duidelijk geworden dat voor een 



 

 

 

6 

 

 

Westlandse camping er op het eerste oog geen plaats meer is en ten 

onrechte Molenslag waarschijnlijk te vroeg gedwongen werd te sluiten. 

Heeft uw College inmiddels geen spijt van het afsterfbeleid met 

betrekking tot Molenslag? 

 

25. Eerder is door onze fractie aandacht gevraagd voor de noodzaak van het 

aanbrengen van toiletten en eenvoudig tuinmeubilair op bepaalde plekken 

in Westland rondom de waterwegen. Waarom gaat uw College daar niet 

verder op in? Wat zijn de kosten daarvan?  

 

26. Recentelijk heeft de wethouder nog toezeggingen gedaan om de 

bevoorradingsroute voor strandtenthouders te verbeteren. Lijkt het niet 

goed om de thans bestaande duin-, strandopgangs- en ontsluitingssituatie 

eens goed te bekijken en met een alomvattend plan daarover te komen in 

plaats van alleen maar wat “knipwerk” als er weer een klacht of een 

opmerking binnenkomt? 

 

27. Ad pagina 15: 

Kan er een verdere berekening gegeven worden van het bedrag van  

€ 369.000,--.  

 

28. Het bedrag van € 75.000,-- zou bij de herijking subsidies verrekend zijn 

met de subsidie aan de bibliotheken. Om welk bedrag gaat het in de 

diverse jaren?  

 

29. Ad pagina 15: 

Het zachte landingsbedrag van € 1.8 miljoen wordt verhoogd naar € 2.1 

miljoen. Waar zitten de verschillen? Worden de WMO-budgetten door die 

inzet volledig besteed voor WMO-doeleinden? 

 

30. Ad pagina 16: 

Gewezen wordt op een extra voordeel in 2018 als gevolg van 

areaaluitbreiding. In hoeverre is daarmee in overeenstemming de 

verhoging van de stelpost achterblijvende kapitaalslasten? Voor verhoging 

van die laatste post zal toch aangenomen kunnen worden dat nog meer 

investeringen worden uitgesteld? Bij areaaluitbreiding zullen die 

investeringen dan toch nodig zijn. Gaarne verklaring. 
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31. Ad pagina 14: 

Gaarne uitleggen hoe het zit met het BTW-compensatiefonds en het 

structureel lagere bedrag aan te compenseren BTW.  

 

32. Ad pagina 16: 

Onder de organisatiekosten wordt de bouwgrondexploitatie genoemd. 

Hoort dit onderwerp thuis onder organisatiekosten?  

 

33. Ad pagina 16: 

Welke kosten zijn voor de CAO-verhogingen eerder opgenomen? 

 

34. Op pagina 19 wordt een bedrag aan stelposten opgenomen voor onder 

andere het opvangen van prijs- en salarisstijgingen. Hoe is dat met elkaar 

te rijmen of wordt er met de prijs- en salarisstijgingen op iets anders 

gedoeld? Is dit bedrag niet erg hoog? Gaarne specificeren. Waarop is het 

bedrag van € 2.5 miljoen aan stelposten gebaseerd? Aangegeven wordt 

onder andere voor het opvangen van prijs- en salarisstijgingen. Welk deel 

is daarvoor opgenomen en wat zijn de overige stelposten? 

 

35. Ad pagina 16: 

Kunt u uitsplitsen waardoor het bedrag van € 50.000,-- ontstaan is. Is dat 

alleen ten gevolge van de twee amendementen of ook ten gevolge van 

andere factoren?  

 

36. Ad pagina 17: 

Waarop is gebaseerd dat het tekort in 2015 op het sociaal domein een 

incidenteel karakter heeft? Is dit wel een juiste inschatting van de 

problematiek? Waarom is het bedrag van € 2.1 miljoen nodig? Kan dit 

verder onderbouwd en gespecificeerd worden waar die gelden aan 

uitgegeven kan worden? Waarom niet ook in 2016? 

 

37. Waarom wordt een bedrag van € 350.000,-- niet uit de gecombineerde 

tariefegalisatiereserve genomen? Waar komt dat bedrag van € 350.000,-- 

dan vandaan? 

 

38. Waarop is het bedrag van € 100.000,-- vanaf 2017 gebaseerd als 

opbrengst van de strandhuisjes? Gaarne de stand van zaken op dit 

moment met betrekking tot die strandhuisjes. Vindt er op dit moment 

zoals toegezegd in de brief daadwerkelijk een “competitie” plaats tussen 

de diverse geïnteresseerden? Gaarne bescheiden bijvoegen als die er zijn! 
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39. Ad pagina 18: 

Gaarne een uitsplitsing van de taakstelling organisatie en de invulling 

2011 tot en met 2014 van € 5.2 miljoen. Welk deel moet nog vervuld 

worden? Bij het CWP is een bedrag begroot van € 100.000,-- rente 

terzake van rente-effect frictiekosten. Die € 100.000,-- komt ieder jaar 

terug in de vier komende jaren, derhalve in totaal € 400.000,-- 

frictiekosten. Dit betekent uitgaande van de rekenrente een bedrag van 

€ 4 miljoen frictiekosten bij de taakstelling organisatie. Verderop in de 

begroting staat zelfs € 5 miljoen. Waar is dat bedrag op gebaseerd 

(gaarne een uitvoerige toelichting en onderbouwing)? Waarom is de 

taakstelling tot nog toe niet gehaald ondanks expliciete toezeggingen en 

beloftes en garanties dat dat wel zou gaan gebeuren? In hoeverre is het 

reëel om ervan uit te gaan dat in 2017 en 2018 die taakstelling wel 

gehaald zal gaan worden en zelfs nog met een uitbreiding van 

respectievelijk € 1.3 en € 2.7 miljoen? Eerder moest bezuinigd worden 

door de 102 (92) UPIB-projecten. Gaarne een overzicht van de resultaten 

per project. Zijn deze allemaal af? 

 

40. Kan exact worden aangegeven hoe de taakstellingen van de € 5.2 miljoen 

“structureel gerealiseerd” zijn. Gaarne goed onderbouwen met 

voorhanden documenten! 

 

In 2012/2013 zou bezuinigd worden door de “regisserende” gemeente. 

We zien daar niets meer van terug. Gebeurt dat niet meer? Waarom niet? 

 

41. Ad pagina 18: 

Hoever kan nog de stelpost achterblijvende kapitaalslasten verhoogd 

worden in de diverse jaarschijven? In het verleden heeft uw College 

meerdere malen aangegeven dat het maximum wel bereikt is. Blijkbaar is 

de rek er nog steeds niet uit. Tot hoever kan dat nog verder 

plaatsvinden? Gaarne uitvoerig beantwoorden. 

 

42 De taakstellingen accommodatiebeleid zijn ten opzichte van eerdere 

begrotingen naar beneden bijgesteld. Waarop zijn de thans begrote 

bedragen gebaseerd? Is dit een saldo van positieve en negatieve posten? 
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43. Ad pagina 19: 

Uw College constateert dat de schuldpositie van de gemeente “in absolute 

zin” fors is. Uw College geeft vervolgens aan “Hier staan echter ook 

bezittingen tegenover”. De bezittingen van de gemeente worden 

weergegeven op pagina 164 van de jaarrekening 2013. We zouden 

gaarne uitgesplitst zien de activa die daadwerkelijk kunnen worden 

aangewend voor de afbetaling van schulden. De gemeente lost immers 

per jaar circa € 35 miljoen aan schulden af en dat bedrag wordt weer 

opnieuw geleend. Stel nou dat dat bedrag niet opnieuw geleend wordt, 

maar uit de bestaande activa moet worden vrijgemaakt. Kan dat en wat 

betekent dat voor de activa? Ervan uitgaande dat dat bedrag de komende 

jaren gelijk blijft, dan zou er voor ± € 150 miljoen moeten worden 

afgelost en een nieuwe lening moeten worden gesloten. Gesteld dat we 

dat laatste niet doen, wat betekent dat dan?  

 

Opgemerkt wordt dat in het College Werkprogramma het 

investeringsvolume geraamd wordt op € 137 miljoen. In hoeverre is dit 

bedrag nog reëel, ervan uitgaande dat de begroting uitgaat van hogere 

bedragen? Gaarne uw visie. Uitgaande van het investeringsvolume van 

€ 137 miljoen geeft uw College aan dat de schuldpositie naar verwachting 

van € 72 miljoen oploopt gedurende de komende vier jaar. Waar zit het 

verschil tussen € 137 miljoen en € 72 miljoen? Wordt er dan afgelost en 

waar komen die aflossingsbedragen vandaan? Gaarne uitvoerig en 

onderbouwd beantwoorden. Blijven de nieuwe financieringen van de 

reguliere aflossingen gefinancierd worden door nieuwe leningen? Het 

College geeft aan kritisch te zijn op de planning van de investeringen, de 

noodzaak van de vervangingsinvesteringen en de ontwikkeling van de 

grondexploitaties. Waar blijkt dat uit tijdens de vier jarenperiode? De 

planning van de investeringen: Past hierbij dan een 

Westlandmarketingbedrag en allerlei andere bedragen die uw College 

meent te moeten uitgeven en die dan ook direct weer geleend moeten 

worden? Wat bedoelt uw College met de noodzaak van 

vervangingsinvesteringen? Kunt u 50 voorbeelden noemen van 

vervangingsinvesteringen die niet gedaan zullen gaan worden? Wat 

bedoelt u met de ontwikkeling van de grondexploitatie? U bent hiervoor 

toch afhankelijk van de markt of wilt u gronden gaan afwaarderen? 
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44. Ad pagina 19: 

Wat bedoelt uw College met “We blijven ons inspannen om de 

boekwaarde van met name de grondbankfunctie en daarmee de 

schuldpositie te verlagen in overleg met de hierbij betrokken derde 

partijen”? Wat bedoelt u met die zin “om de boekwaarde van”. Denkt u 

hierbij aan afwaardering? Waar denkt uw College aan? Wie zijn die derde 

partijen?  

 

45. Ad pagina 20: 

Het EMU-saldo van de gemeente wordt voor 2015 geraamd op - € 54.3 

miljoen. Wat betekent het als alle gemeenten in Nederland een dergelijk 

EMU-saldo hadden? Zou dan de limiet overschreven worden? 

 

Gaarne een reactie van uw College op de landelijke cijfers. Bijna plaats 

400 voor de positie van de gemeente voor wat betreft financiën en een 

plaats 3 voor wat betreft riskante grondpositie. Hoe kan een dergelijk 

landelijk negatief beeld van Westland worden gegeven? 

 

46. Ad pagina 22: 

Heeft er een meting plaatsgevonden van het effect van het 

Westlandevent gedurende de afgelopen jaren? Draagt dit event en het te 

besteden bedrag nog wel bij aan “het vergroten van de 

verdiencapaciteit”.  

 

47. Heeft uw College feitelijke informatie/gegevens over gronden met 

bestemming duurzaam glastuinbouw die nu in Westland al geruime tijd 

braakliggen (hoeveel vierkante meter), hoeveel glastuinbouwbedrijven 

verpacht/verhuurd worden van jaar tot jaar? Hoeveel bedrijven er nog zijn 

waarin extensief geteeld wordt? Hoeveel vierkante meter bedrijven er zijn 

die qua omvang en kasleeftijd en inrichting gerekend kunnen worden tot 

de “ouderwetse extensief beteelde bedrijven? Zijn deze gegevens 

voorhanden bij uw gemeente? Zo nee, lijkt het niet goed om die te 

verzamelen? 

 

48. Ad pagina 23: 

De garantie voor de GHC (Greenport Horticampus) bevat toch meer dan 

alleen maar “voor het financieringsrisico van de nieuwbouwlocatie”? 

Verloopt de ontwikkeling van de GHC thans volgens verwachting? 
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49. Ad pagina 23: 

Er zou gerealiseerd gaan worden een bio based valorisatiepark in de regio 

Westland. Betekent dat dan niet dat een dergelijk park in Westland gaat 

komen als het er al komt? Behalve de bijdrage uit de Westlandagenda, 

waaruit bestaat de deelname van de gemeente Westland nog meert?  

 

50. Wat wordt bedoeld met de “70 prioritaire handhavingsdossiers bestuurlijk 

verwerkt”. Er waren toch 26 proefdossiers? Zijn dit de dossiers die al in 

bewerking zijn vanaf 2009? Welke dossiers zijn die 70 dossiers dan? Er 

zouden toch ook 1.000 handhavingszaken in het verschiet liggen? Gaarne 

toelichten. 

 

51. Ad pagina 24: 

Uiteraard is de betrokkenheid van de gemeente in de Poelzone en 

Boomawatering bekend. Op welke andere gebieden wordt nog gedoeld in 

het project modernisering voor het teeltareaal? Hoever staat het thans 

met de Boomawatering. Vindt daar nog daadwerkelijk iets plaats aan 

reconstructie van tuinbouwbedrijven niet anders dan de plannen die ooit 

door de gemeente genomen zijn, maar waar door de malaise in de 

tuinbouw geen uitvoering aan gegeven kan worden? Gaarne verklaren 

waarom ondanks stagnatie toch wordt doorgegaan? 

 

52. Ad pagina 24: 

Welk bedrag wordt er precies uitgegeven in de periode 2015 tot en met 

2018 voor handhaving en welk bedrag wordt er precies uitgegeven in de 

betreffende periode voor de gebiedsregisseurs?  

 

53. Ad pagina 24: 

Bedrijven in de zaadveredeling en uitgangsmateriaal faciliteert het College 

zo goed mogelijk in hun verdere ontwikkeling/uitbreiding. Wat bedoelt uw 

College hiermee? In Westland zijn voorzover bekend twee 

zaadveredelingsbedrijven gevestigd, maar dat is al sinds jaar en dag het 

geval en zijn ook uit het Westland afkomstig. Verwacht uw College nog 

verdere uitbreidingen op dat punt? Uw College geeft voorts aan dat er 

sprake is van een grote investeringsbereidheid binnen de sector 

zaadveredeling. Waarop baseert uw College dat? Uw College stelt in 2015 

de gezamenlijk agenda Mainport-Greenport op. Wat moeten we ons 

daarbij voorstellen? Wat kost dat? 
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54. Ad pagina 25: 

Uw College geeft aan dat u met de Provincie in overleg gaat over een 

werkbare oplossing voor windenergie in Westland. De raad heeft eerder 

uitgesproken niets in windturbines te zien. Legt uw College die 

raadsmeerderheid naast zich neer?  

 

55. In hoeverre is uw College actief betrokken bij het onderzoek naar de 

mogelijkheid om havenwarmte in te zetten voor de Westlandse 

glastuinbouw? Na de RIA hebben we daar verder niets meer als raad van 

vernomen. Zijn er nog verdere ontwikkelingen te melden? 

 

56. De Westlandagenda is een soort revolving fund. Kunt u aangegeven welk 

bedragen tot nog toe zijn teruggestort in de Westlandagenda van 

succesvolle projecten? Naar verluidt zijn er toch meerdere 

aardwarmteboringsinitiatieven. Zijn die bij uw College bekend en wat 

gebeurt daarmee in 2015? Ziet het College eventueel geen taak van de 

gemeente weggelegd om zelf of in nauwe samenwerking met Westland 

Infra een aardwarmteboring te doen en dan aan de afnemers de afname 

in rekening te brengen? Is bekeken of dit financieel voor de gemeente 

aantrekkelijk zou kunnen zijn? Is uw College eventueel bereid dit te 

onderzoeken? 

 

57. Ad pagina 25: 

Kan het College exact aangeven welke bedragen van de Westlandagenda 

2 aan de diverse projecten worden besteed en wat nodig is om voor een 

uitkering uit de Westlandagenda 2? Kunnen de concrete dossiers worden 

aangeleverd en kan ook per dossier aangegeven worden hoe de stand 

van zaken thans is. 

 

58. Ad pagina 26: 

Kan de notitie op hoofdlijnen zoals aangekondigd onder de algemene 

beschrijving al bij de beantwoording van de vragen worden aangeleverd?  

 

59. Ad pagina 26: 

Gaarne een uitsplitsing van de bedragen die voor de trekkersrol Greenport 

worden uitgetrokken in de jaren 2015 tot en met 2018. Recentelijk 

hebben we een RIA gehad over de governance structuur GPWO. In 

hoeverre is het verstandig om wederom een nieuw instituut toe te voegen 

aan de reeds bestaande instituten? Welke bedragen worden er aan de 

ROM-zuidvleugel betaald? Er zou toch sprake zijn van detachering van 
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een medewerker en voor de rest geen kosten? We zien nu een (extra) 

kostenpost in 2018 verschijnen van € 100.000,--.  

 

60. Ad pagina 26: 

Wat wordt bedoeld met “programma externe positionering in tweede helft 

2014”? Hetzelfde geldt voor “EU-platform voor tuinbouwgerelateerde 

regio’s waarin Westland mede de agenda bepaalt”? Wat wordt hiermee 

bedoeld? 

 

61. Ad pagina 27: 

Wat wordt bedoeld met de stedenband met voor Westland economisch 

belangrijke regio in Azië? Wordt er een jumelage overwogen of iets 

anders?  

 

62. Zijn er geen concretere acties/maatregelen mogelijk om sneller tweetalig 

onderwijs ingevoerd te krijgen?  

 

63. Ad pagina 27: 

Westlandmarketing zou toch vanaf 2015 op eigen benen gaan staan. 

Gebeurt dat nog steeds? Wat betekent op pagina 27 “ook gaan we 

accountmanagement uitbouwen”? Gaarne een uitsplitsing van de jaarlijks 

begrote bedragen van € 440.000,-- voor public affairs etc. Wordt dit 

bedrag nog voor een kredietbesluit aan de Raad voorgelegd of wordt dit 

gesplitst in bedragen onder de € 250.000,--? 

 

64. Ad pagina 28: 

Gaarne een onderbouwing en uitsplitsing geven van het bedrag van 

€ 360.000,-- op jaarbasis voor het open armenbeleid en 

internationalisering. 

 

65. Wat betekent het als gesteld wordt dat bestaande bedrijven als het gaat 

om regelgeving of uitbreiding op een positieve en uitnodigende houding 

mogen rekenen van het College? Betekent dat dat dan ook planologische 

beletselen worden weggenomen en bijvoorbeeld duurzaam 

glastuinbouwgebied onder omstandigheden wordt opgegeven?  

 

66. Het plan van aanpak zal naar we aannemen door de raad moeten worden 

vastgesteld. Wat wordt bedoeld met een “nadere toedeling van middelen 

en formatie”?  
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67. Ad pagina 29: 

Nog steeds is onduidelijk waar nu precies op gedoeld wordt met de 

introductie van de free economic zones? Gaarne concreter aanduiden 

onder het noemen van voorbeelden. Ook wellicht goed om (mogelijke) 

locaties te noemen.  

 

68. Ad pagina 30: 

Waarom wordt in 2015 al € 500.000,-- uitgetrokken voor de 

investeringsagenda MKB? Deze wordt in 2015 opgesteld en te verwachten 

is dat de maatregelen pas in de jaren nadien nodig zijn. Het zal toch niet 

zo zijn dat voor een bedrag van € 500.000,-- alleen de agenda opgesteld 

gaat worden? 

 

69. Geconstateerd wordt dat cofinanciering een voorwaarde is maar dat niet 

kan worden ingeschat of het bedrijfsleven ook een bedrag van € 1 miljoen 

zal bijdragen. Gaarne uitleg daar in feite door die constatering aan de 

voorwaarde al niet voldaan wordt c.q. kan worden? 

 

70. De vermelding van een mogelijke komst van een super-supermarkt in 

Naaldwijk met bijbehorende voorzieningen en detailhandel ontbreekt. Wat 

is het effect van de komst van een dergelijke gigawinkel op de rest van de 

kernen van Westland, met name De Lier, Monster, ’s-Gravenzande? Is uw 

College bereid om de effecten daarvan te bezien? 

 

71. Ad pagina 31: 

Aangegeven wordt dat de gemeentehuislocatie ontwikkeld wordt in 2017 

in De Lier. Waarop is dat gebaseerd? Uitgaande van de overeenkomsten 

is dat toch niet zeker? De ontwikkeling zou een pilot voor het ontslakken 

zijn. Hoe gaat dat gebeuren en wat gaat er gebeuren aan ontslakking? 

 

72. De toenmalige portefeuillehouder heeft meerdere malen, en dat tot aan 

de verkiezingen, volgehouden dat voor ’s-Gravenzande reeds heel reële 

mogelijkheden aanwezig waren waar de gemeente nagenoeg alleen maar 

ja op behoefde te zeggen. Hoe staat het daarmee? Hoe staat het met de 

resultaten van de “kansenfestivals”? 

 

73. Ad pagina 33: 

Kan uw College aangeven in hoeverre een grotere toezichthoudende rol 

voor de gemeente ten opzichte van de woningcorporaties in de 

Woningwet is opgenomen? Op welke gebieden is dat het geval? 
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74. Geconstateerd wordt dat er een overprogrammering aan 

woningbouwprojecten is. Wat betekent dat concreet voor de 

grondexploitaties van de Westlandse Zoom/ONW? 

 

75. Op pagina 34 wordt aangegeven dat onderdeel van het woonprogramma 

is een afwegingskader voor nieuwe woningprojecten. Aangenomen wordt 

dat ook bestaande woningprojecten daar toch onder vallen? In hoeverre 

kan uitgaande van de SOK in de Westlandse Zoom en ook de toekomstige 

SOK in ONW als reëel worden aangenomen dat het schrappen van 

programma’s tot de mogelijkheden behoort? Wat zijn de financiële 

consequenties daar dan van? Welke verwachtingen heeft de Provincie met 

betrekking tot de afstemming van de aantallen te bouwen woningen als 

bedoeld op pagina 34? 

 

76. Ad pagina 35: 

Waarom duurt het zolang totdat de waterkwaliteit aan de Europese 

kaderrichtlijn water voldoet? 

 

77. Ad pagina 36: 

Is het reëel om voor het waterplan structureel € 200.000,-- op te nemen 

en in hoeverre kan daar überhaupt iets zinvols mee gedaan worden> Is 

dit niet te weinig? 

 

78. Westland wil de meest duurzame tuinbouwgemeente worden. Waarom 

wordt dan toch nog tot 2027 de tijd genomen om aan de normale normen 

te voldoen? Welke concrete stappen worden daadwerkelijk in 2015 

genomen? Waarom maakt de gemeente geen bodemenergieplan? 

 

79. Ad pagina 37: 

Waarom een onderzoek naar de Westlandpas? Zowel in Rotterdam als in 

Den Haag zijn er al ervaringen en van die ervaringen lerende hoeft toch 

geen onderzoek ingesteld te worden? Waarom niet intern onderzoeken en 

direct aan de slag? 

 

80. Ad pagina 38: 

Welk bedrag is betaald op basis van de subsidieregeling voor de 

toepassing van zonnepanelen op sportparken?  
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81. Ad pagina 39: 

Opgemerkt wordt “We stoten overtollig vastgoed uit de 

vervreemdingsportefeuille af”. Kan een lijst gegeven worden van het 

overtollige vastgoed? Welke verkoopstrategie wordt gekozen “die zorgt 

voor maximalisatie van de verkoopopbrengst”. Was dat tot nog toe nog 

niet het geval?  

 

82. Welke niet strategische vastgoedobjecten worden afgestoten in 2015 en 

volgende jaren? Gaarne de objecten noemen.  

 

83. Welke aanpassing van de onderhoudsvoorziening groot onderhoud vindt 

plaats? Voorts gaarne een uitleg van de zin “Het peil van de voorziening 

kan daarmee voor het uitvoeren van grote ingrepen ontoereikend 

worden”.  

 

84. Kan een overzicht gegeven worden van de maatschappelijke portefeuille 

vastgoed waarin inzichtelijk gemaakt is welke indirecte subsidiëring 

plaatsvindt. Welke panden betreft het en om welke bedragen gaat het? 

 

85. Ad pagina 42: 

Uw College wil sterke basisvoorzieningen met een preventief effect voor 

inwoners in Westland. Hiervoor is al genoemd een drietal 

basisvoorzieningen: opvang klanten verzorgingshuizen na sluiting, 

revalidatie in Westland, nachtapotheek in Westland. Zijn dit geen 

basisvoorzieningen? 

 

86. Ad pagina 43: 

Wij missen hier de vermelding van het zogenaamde respijthuis. Is dat iets 

waar uw College nog mee gaat komen? Is uw College van plan 

maatregelen te nemen om de bestaande ontmoetingscentra in stand te 

houden en uit te breiden naar die kernen waar die voorzieningen nog niet 

zijn? 

 

87. Ad pagina 43: 

Waar is exact de uitgave lokaal gezondheidsbeleid voor bedoeld? Waarom 

de aanduiding “intensivering budget”? 
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88. Ad pagina 43: 

Waarom wordt hier wederom het accommodatiebeleid opgevoerd? Op tal 

van plaatsen in de begroting gebeurt dat. Geeft u aan op welke 

deelgebieden het accommodatiebeleid van belang is en waarom? 

 

89. Ad pagina 43: 

Wat bedoelt het College met de zinsnede: “De regisserende en 

faciliterende rol van de gemeente ook op het vlak van 

accommodatiebeleid kan conflicteren met de wens om basisfuncties 

dichtbij de burger te hebben c.q. te realiseren indien dit niet door 

marktpartijen kan worden ingevuld”? Indien marktpartijen het laten 

afweten, dan zal de gemeente toch in het belang van haar inwoners, 

indien dat nodig is, bepaalde basisfuncties moeten invullen. Is het College 

het met deze stelling eens?  

 

90. Ad pagina 44: 

Welke brede schoolontwikkelingen en in welke kernen zijn thans nog 

gaande? Welke praktische drempels zijn er? Waarom is voor het beheer 

en exploitatie van de brede scholen geen dekking opgenomen in de 

begroting nu het masterplan zal gaan bevatten “vervangende nieuwbouw 

en brede schoolontwikkeling in de diverse kernen”? 

 

91. Ad pagina 45: 

Op welke partners wordt in de eerste alinea gedoeld? Wordt onder 

respijtzorg ook begrepen de revalidatie? 

 

92. Cofinanciering bij de sociale Westlandagenda is een nadrukkelijke wens. 

Is dit een keiharde voorwaarde waaraan voldaan moet worden of niet? 

Welk bedrag is gemoeid met de sociale Westlandagenda? Kan 

aangegeven worden welk bedrag gemoeid is met het opstellen van de 

Westlandagenda? 

 

93. Genoemd wordt onder de beleidskaders “kader nota kunst en cultuur 

vanuit de kern”. Gaarne aangeven het verband tussen de sociale 

Westlandagenda en die kadernota. 

 

94. Ad pagina 46: 

Voor de verkenning mogelijkheden ondersteuning topsporters wordt een 

bedrag van € 50.000,-- in 2015 uitgetrokken. Wat wordt voor dat bedrag 

gedaan? Is het niet beter geen onderzoek te doen en de Stichting 
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Topsport te vragen naar ideeën en de Stichting daarvoor een bepaald 

bedrag te betalen? 

 

95. Ad pagina 46: 

Kunst en cultuur wordt niet meer opgenomen in de begroting. Enkel 

wordt aangegeven dat via cultuurweb culturele activiteiten gefaciliteerd 

worden. In hoeverre heeft de gemeente daar zicht op? Wanneer vindt de 

eerste evaluatie plaats van cultuurweb? 

 

96. Ad pagina 47: 

Vermeld wordt: “B&W-conferentie september 2014”. Wat is dat en wat 

wordt daarmee bedoeld? 

 

97. Ad pagina 49: 

De jeugdcoördinatoren zijn vanaf vorig jaar 1 september actief, derhalve 

meer dan een jaar. Kunnen resultaten van hun inspanningen worden 

gegeven? Gaarne evalueren! Blijft de rijksbijdrage in stand ook nadat hun 

activiteiten worden aangeduid met sociaal makelaar? 

 

98. Ad pagina 50: 

Kan het College aangeven welke personele consequenties de 3 D’s in 

2014 en 2015 hebben? Hoeveel daadwerkelijke verzorgers worden 

aangenomen danwel overgeplaatst naar deze betreffende sector en 

hoeveel beleidsondersteuners/bureaufuncties gaan er komen in 2015 en 

zijn er gekomen in 2014? Gaarne uitsplitsen naar functie. 

 

99. Ad pagina 50: 

Is het juist om de Westlandpas in te zetten voor de veranderde uitvoering 

van het minimabeleid? Kan een uitsplitsing gegeven worden van het 

bedrag van € 400.000,-- op jaarbasis voor het ruimhartiger minimabeleid? 

Waar wordt dat bedrag aan besteed? 

 

100. Ad pagina 53: 

Hoeveel stagewerkplekken en traineeships heeft de gemeente met 

mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt? 

 

101. Ad pagina 53: 

Kunt u toelichten waar het spanningsveld tussen beschikbaar budget en 

de omvang van de doelgroep uit bestaat? 
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102. Ad pagina 59: 

Voor de risico’s wordt aangegeven dat er een spanningsveld is tussen het 

beschikbare budget en de omvang van de doelgroep. Gaarne uitleggen en 

aangeven hoe groot in omvang de risico’s eventueel zijn.  

 

103. Ad pagina 61: 

Eerder hebben wij het College al gevraagd te bezien in hoeverre 

geluidswerende maatregelen genomen kunnen worden met name langs 

de N213. Zou voor de behandeling op 6 november a.s. duidelijkheid op dit 

punt verkregen kunnen worden of met name de Provincie bereid is het 

nodige daaraan te doen. 

 

104. Ad pagina 62: 

Is het niet mogelijk om het lightrailverbindingsonderzoek door de 

Provincie Zuid-Holland door de vervoersautoriteit te laten uitvoeren? Ook 

wanneer Westland tot de metropool zou toetreden zou dat waarschijnlijk 

meer een taak voor de metropoolregio zijn. 

 

105. Ad pagina 67: 

Wordt gedacht voor wat betreft de openbare verlichting aan led-

verlichting? Kan een kosten-/rendementsberekening daarvan worden 

bijgevoegd?  

 

106. Kan uiteengezet worden welke aanvullende bedragen Vitis in 2015 gaat 

ontvangen voor de verdere taakuitbreiding die Vitis op zich gaat nemen? 

Gaarne opgave van het totale Vitisbudget. 

 

107. Ad pagina 72: 

Welke I-NUP bouwstenen (onderdeel van de GDI: Generieke Digitale 

Infrastructuur) zijn per 1 oktober 2014 geïmplementeerd, welke worden 

nog tot eind 2014 geïmplementeerd en welke zijn dan nog niet 

geïmplementeerd? Wat is de planning van die laatste bouwstenen vanaf 

2015? Welke kosten zijn daarmee nog gemoeid vanaf 2015?  

 

Is in de meerjarige begroting voldoende rekening gehouden met 

implementatie (resterende bouwstenen I-NUP), onderhoud en beheer van 

bouwstenen in generieke ICT (Generieke Digitale Infrastructuur; vervolg 

iNUP), die niet alleen, maar ook voor 3D relevant is? Waaruit blijkt dat 

(toelichten)?  
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108. Ad pagina 73: 

Hoe is de begroting voor digitalisering van € 3 mln. in 2015 opgebouwd; 

ofwel welke producten/diensten en werkzaamheden worden tegen welke 

bedragen bekostigd (de 3W’s gerelateerd)?  

Welke van die producten/diensten en werkzaamheden en bijbehorende 

bedragen zijn volledig en welke deels (percentage?) toewijsbaar aan de 

riolering? 

 

De resterende benodigde € 2 mln. (van de € 5 mln.) voor digitalisering 

(zie B&W besluit van 16 september 2014 over de Programmabegroting 

2015-2018) is vanaf 2016 niet opgenomen in de meerjarenbegroting en 

ook de dekking is niet aangegeven, dat zou dan pas in de volgende 

begroting 2016 gebeuren.  

Is dit toegestaan? Zouden de begrote bedragen vanaf 2016 niet moeten 

worden opgenomen, zodat daarmee zichtbaar is dat er nog een opdracht 

ligt voor financiële dekking? Over welke bedragen (onderbouwd; volgens 

het plan digitalisering) gaat het per jaar? 

 

109. Ad pagina 77: 

Aangegeven wordt dat sprake is van een integrale beoordeling. Is uw 

College bereid om ook te onderzoeken of een integrale aanpak van 

bepaalde problemen mogelijk is? Genoemd kunnen onder meer worden 

de hierboven genoemde nachtapotheek, eventueel combineren met een 

andere reeds door de gemeente bekostigde voorziening danwel een 

voorziening die door een zorgaanbieder wordt bekostigd/revalidatie 

voegen bij een bestaande activiteit in Westland. 

 

110. Ad pagina 77: 

Kan worden opgemerkt dat de huisvesting 3 D-locatie ’s-Gravenzande 

slechts voor twee jaar is gerealiseerd. Wat wordt daarmee bedoeld?  

 

111. Ad pagina 79: 

Onder algemene beschrijving vindt een beschrijving plaats van de –kort 

gezegd- werkprocessen. Wat gaat er in 2015 veranderen ten opzichte van 

de huidige aanpak? 

 

112. Ad pagina 82: 

De begraafcapaciteit in De Lier lijkt voldoende en afdoende en daarvoor 

behoeven toch geen graven geruimd te worden? Gaarne de visie van uw 

College. 
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113. Ad pagina 82: 

Verhoging van de afvalstoffenheffing betekent een verzwaring van de 

woonlasten. Betekent dat dan dat de gemiddelde woonlasten wel gaan 

stijgen en meer dan 1.5% zoals eerder aangegeven in de begroting? U 

geeft aan op termijn. Op welke termijn zal dat gaan spelen? 

 

114. Ad pagina 89: 

Gaarne een uitsplitsing van de last G05 tot en met G50. 

 

115. Ad pagina 92: 

Gaarne tekst en uitleg over het te ontwikkelen kengetal waarmee 

inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel van de beschikbaar gestelde middelen 

benodigd is voor de uitvoering van de nieuwe gedecentraliseerde taken. 

Waarom wordt dat nu nog niet in de begroting gedaan? 

 

116. Ad pagina 97: 

De dividendopbrengst van de nutsbedrijven bedraagt € 12.5 miljoen. Wel 

gaan nog ieder jaar de tarieven voor onder meer het vervoer van de 

energie met circa 10% omhoog. In feite betekent dat voor bedrijven en 

burgers een lastenverhoging. Is uw College bekend met een dergelijke 

verhoging en blijft die ook in de toekomst doorgaan? Waarom wordt die 

tariefverhoging gedaan als blijkbaar wel ruimte is voor een hogere 

dividenduitkering? Heeft uw College de “macht” om de tariefverhoging 

tegen te houden? 

 

117. Ad pagina 100: 

Het College geeft aan dat de macronorm met 0.5% is overschreden. Toch 

houdt u vast aan de oorspronkelijke tariefstelling. U geeft aan dat de 

woonlastenstijging in 2015 onder de inflatie blijft. Gaarne even de 

concrete berekening. 

 

118. Ad pagina 104: 

Gecombineerde tariefegalisatiereserve. Er wordt voorgesteld de 

tariefegalisatie-reserve afval en de tariefegalisatiereserve Riool te 

combineren (samen te voegen). Evenwel het gaat om 2 aparte gesloten 

systemen. Waarom is daarvoor gekozen en wat voegt dat toe (naar de 

Raad minder transparant) en is het toegestaan? 
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119. Ad pagina 108: 

Kunt u de laatste geactualiseerde lijst opgave van het risicoregister 

meezenden. Inschatting van de risico’s is natuurlijk bepalend voor de 

berekening naar ratio van het weerstandsvermogen. 

 

120. Ad pagina 109: 

De kans van het zich voordoen van het financieel risico inzake de 3 D’s is 

90%. Is het dan nog reëel om de jaren 2016 en volgende als budgettair 

neutraal op te nemen.  

 

121. Ad pagina 109: 

Recent is bij een RIA aangegeven dat in Rotterdam afgegeven garanties 

bij het afgeven van die garanties worden voorzien van een voorziening 

die dan direct ten laste komt van het resultaat. Gesteld dat Westland ook 

een dergelijke wijze van verwerken zou kiezen, wat betekent dat dan voor 

de ratio weerstandsvermogen? 

 

122. Hoe gebruikelijk is het nog dat gemeenten het Monte Carlo 

simulatiesysteem toepassen?  

 

123. Kan een totale opgave gegeven worden van het bedrag van € 109.3 

miljoen zoals vermeld op pagina 109? Welk deel van de soliditeitsreserve 

is al geoormerkt? Zoja welke oormerking en voor welke concrete 

bestemmingen? 

 

124. Op pagina 111 wordt aangegeven dat het geoormerkte deel als 

weerstandscapaciteit wordt aangemerkt. Moet dat niet zijn het niet 

geoormerkte deel?  

 

125. Ad pagina 112: 

Aangekondigd wordt dat in 2015 nieuwe beheerplannen worden 

vastgesteld voor de periode 2015 tot en met 2018. Komen deze nieuwe 

beheerplannen in het voorjaar 2015 bij de raad terecht? 

 

126. Ad pagina 113: 

Is het bedrag van € 1.1 miljoen voldoende om de nadelige effecten zoals 

geconstateerd in de eerste alinea van paragraaf 3.2 op te vangen. Zoals 

het daar beschreven staat is de € 1.1 miljoen extra “een druppel op de 
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gloeiende plaat”. Is niet meer geld nodig in 2015 om de nadelige effecten 

van het beheer in de periode 2012 tot en met 2014 op te vangen? 

 

127. Ad pagina 114: 

Aangenomen wordt dat de derde bullit: het niet meer vervangen van 

speeltoestellen, inmiddels is vervallen en dat nu wel gebeurt. Is dit juist? 

Als dat het geval is, dan is de vraag waarom deze tekst nu nog in de 

begroting staat.  

 

128. Ad pagina 115: 

Op dit moment wordt er heel veel geklaagd over de kwaliteit van de 

fietspaden. Waarom wordt daarover niet een aparte passage in de 

begroting opgenomen en ook een apart bedrag zodat inzichtelijk is wat er 

op dat punt gaat gebeuren. 

 

129. Ad pagina 121: 

De ontwikkeling van de langlopende leningen laat zien dat er ook 

aflossingen plaatsvinden op jaarbasis. Waarop zijn die aflossingen 

gebaseerd? Worden die aflossingen daadwerkelijk afgelost of wordt daar 

opnieuw een geldlening voor afgesloten? Waar hangt het vanaf of de 

aflossingen ook daadwerkelijk plaatsvinden? Welke investeringen lopen in 

2015 nog door? Met name is het van belang wat de oorzaak is van de 

schuldpositie? Geconstateerd wordt dat het blijkbaar niet erg is die hogere 

schuldpositie omdat dat veroorzaakt wordt door de grondpositie van de 

gemeente. Wat is de relevantie van die opmerking?  

 

130. Ook hier wordt weer opgemerkt dat het College zich zal inspannen om de 

boekwaarde van met name de grondbankfunctie en daarmee de 

schuldpositie te verlagen? Hoe gebeurt dat met twee derde partijen waar 

de gemeente voor 50% eigenaar is en die gemeente leningen heeft 

uitstaan, garanties heeft afgegeven en voorts van de afname afhankelijk 

is? Hoe is de 2.5% berekend? 

 

131. Ad pagina 122: 

Waar bestaat de bespaarde rente uit? Welke posten betreft dat? Wordt de 

kasgeldlimiet voor 2015 van 21.2 aangehouden. Het woordje “min” in de 

onderste regel, wat betekent dat?  
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132. Ad pagina 123: 

Worden de geldleningen aan ONW/Westlandse Zoom aangemerkt als 

geldleningen in het kader van de publieke taak? 

 

133. Ad pagina 124: 

Kan het College aangeven welke risico’s zijn ingeboekt voor de totale 

verstrekte directe garanties van € 77 miljoen en waar die risico’s dan 

zitten? Hetzelfde geldt voor de indirecte garanties van € 210 miljoen. 

Welk risicopercentage is dan ingeboekt? Onder welke omstandigheden 

zou dat fout kunnen gaan en geeft WSW geen dekking. Zijn er nog 

andere indirect garanties dan aan woningcorporaties?  

 

134. Zoals hiervoor is aangegeven wordt met name in Rotterdam bij het 

afgeven van de garantie meteen een voorziening getroffen. Dit doet beter 

tot uitdrukking komen de risico’s die de gemeente loopt. Waarom wordt 

dat in Westland niet op die wijze gedaan? 

 

135. Hoe vaak hebben zich de afgelopen jaren wijzigingen in de 

liquiditeitsplanning voorgedaan waardoor geen optimaal renteresultaat 

kon worden bereikt binnen de gemeente Westland?  

 

136. Ad pagina 125: 

Hoeveel personen betreft het die verwacht worden in 2015 gebruik te 

maken van de gedwongen mobiliteit in de vorm van 

herplaatsingskandidaten?  

 

Lijkt het niet verstandig om vanaf 2015 een lagere norm externe inhuur 

aan te houden? Gezien de taakstelling lijkt dat toch in de rede te liggen? 

Gaarne het standpunt van uw College. Om welk aantal externen gaat het 

in 2014 en hoeveel aantallen externen worden in 2015 verwacht nodig te 

zijn? Worden op het gebied van de 3 D’s externen ingehuurd en zoja 

hoeveel? Welke bureaus leveren de externen aan? 

 

137. Ad pagina 126: 

Waarom wordt in 2015 toch uitgegaan van een totaal loonbedrag van 

€ 55.6 miljoen? Als er toch een terugval plaatsvindt van 817 naar 732 

fte’s, dan dient de totale loonsom toch ook te dalen? Waarom wordt de 

overdracht van de taken aan ODH apart ingeboekt? Daar staan toch ook 

weer uitgaven tegenover omdat dezelfde diensten moeten worden 

ingekocht?  
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138. Inzake de verzelfstandiging van de Naald zijn blijkbaar nadere afspraken 

gemaakt over de terugkeer van personeel. Is dat niet meegenomen in de 

berekening? 

 

139. De economische omstandigheden redenen zouden op termijn zich niet 

meer voor kunnen doen. Betekent dat dan dat er weer € 1.5 miljoen 

bijkomt?  

 

140. Kunt u de behaalde taakstelling van 5.2 zoals deze eerder is aangegeven 

verklaren uitgaande van de staatjes zoals die op pagina 126 worden 

bijgevoegd? Is het juist dat de taakstelling in 2014 voor wat betreft € 4.8 

miljoen niet gehaald is en dat hetzelfde geldt voor 2015, maar dan voor 

een bedrag van € 2.6 miljoen? Kan een specificatie gegeven worden van 

het bedrag van € 3.5 miljoen in 2015 met betrekking tot de structurele 

taakstelling organisatie? Welk bedrag staat aan inkomsten tegenover het 

bedrag van € 1.1 miljoen terzake van ICT? 

 

141. Waarop is gebaseerd dat er interne uitvoeringskosten benodigd zijn van 

31 fte’s? Waarom wordt dat in 2015 al doorgevoerd, terwijl er dan nog 

niet heel veel verandert? Wat betekent het voor de loonbegroting als de 

30% in de loop van 2015 wel moet worden ingevuld?  

 

142. Ad pagina 127: 

Opgemerkt wordt dat voor de realisatie van het tweede deel (taakstelling 

op de organisatie) onder meer kansen worden gezien in de realisatie van 

de centrale huisvesting. Hoe ziet uw College dat? Deze mededeling is wel 

erg vaag. Gaarne concreet uitwerken met cijfers en onderbouwing. Voorts 

lijkt het goed om ook de begrotingen van de eerdere jaren erbij te nemen 

en te bezien wat toen is opgemerkt. Soortgelijke teksten maar zonder 

concreet resultaat. Hoe is dat te verklaren? Waarom wordt door het 

College niet erkend dat de taakstelling gewoon niet gehaald is. Niet in 

2011, niet in 2012, niet in 2013, niet in 2014 en waarom moeten we dan 

wel geloof hechten aan opmerkingen voor de toekomst? Gaarne een 

reactie. Niet alleen is dit opgelost door een algemene generieke 

bezuiniging op de loonpost te nemen met een percentage daarvan? Dat is 

toch iets heel anders dan bij de taakstelling voor ogen stond? Gaarne 

aangeven hoeveel personeelsleden via natuurlijk verloop zijn afgevloeid 

en welke en hoeveel op andere wijze. Gaarne een lijst van aantallen 
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personeelsleden die vertrokken zijn en de hoeveelheid personeelsleden 

die erbij gekomen zijn, al of niet tijdelijk. 

 

Waarom zitten de concrete plannen niet bij de begroting en moeten deze 

nog “voor de nieuwe taakstelling” als onderdeel van het dekkingsplan 

uitgewerkt worden? Zie pagina 127, voorlaatste alinea. 

 

143. Ad pagina 128: 

Waarop is de raming van 110 in 2015 gebaseerd? Worden daar ook de 

frictiekosten van voorzien van bijna € 4 miljoen? Er wordt zelfs een 

bedrag genoemd van € 5 miljoen. Maar dat leidt dan toch tot een hoger 

rentebedrag dan € 100.000,-- uitgaande van 2.5%? Gaarne een 

verklaring. 

 

144. Gaarne ook een specificatie van het bedrag van € 5 miljoen. Opgemerkt 

wordt dat “ruim 54 fte’s zijn inmiddels als gevolg van de bezuiniging 

structureel ingeleverd. Daar komt de concrete invulling in 2014 nog bij.” 

2014 is bijna voorbij en er moet toch zicht bestaan op de concrete 

invulling.  

 

145. Welke mogelijkheden biedt de centrale huisvesting om een volgende 

efficiencyslag te maken? Gaarne concreet maken. 

 

146. Ad pagina 130: 

Klantencontactcentrum wordt verder uitgebouwd. Wat betekent dat 

financieel en voor wat betreft de bezetting? Betekent uitbreiding van het 

KCC dat bezuinigd wordt binnen andere afdelingen? 

 

147. In hoeverre staat de netwerkorganisatie “Inkoopkracht Zuid-Holland 

West” in de weg dat vooral Westlands werk gegund wordt aan 

Westlandse ondernemers? In hoeverre wordt de nota Welbesteed door de 

netwerkorganisatie toegepast? In het verleden bleek bij het vaststellen 

van het jaarverslag dat de gemeente Westland nog weleens de 

aanbestedingsregels overtrad. Is dat voor deze begrotingsperiode 

geborgd? 

 

148. Er wordt bij ICT gesproken over een nieuw meerjarig plan voor 

digitalisering. Graag zien wij dat plan per omgaande tegemoet? 
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149. Bij de beantwoording van technische vragen bij de jaarrekening 2013 is 

door het College toegezegd dat een informatiebeveiligingsbeleidsplan (IB) 

in het vierde kwartaal zal worden aangeboden aan de Raad. In de Pb 

2015-2018 wordt hierover met geen woord gerept? Ook de noodzaak om 

voldoende privacymaatregelen te treffen (o.a. in kader implementatie 3D) 

is niets aangetroffen. Welke implicaties voor organisatie en financiën en 

financiering zal dat IB-beleid en privacy beleid hebben (onder meer voor 

de nieuwe taken in het kader van 3D)? 

 

150. Ad pagina 131: 

In juli 2014 is de eerste fase van de concurrentiegerichte dialoog gestart. 

Dat was toch al eerder gebeurd?  

 

151. Ad pagina 132: 

Aangegeven wordt dat ten aanzien van het besturen van private 

rechtspersonen waarmee een subsidierelatie bestaat, dat deelname 

namens de gemeente Westland in beginsel niet zal plaatsvinden. Is 

daarvan bij Streekwerkplaats Patijnenburg geen sprake? Bij Patijnenburg 

betaalt de gemeente een vast bedrag per jaar voor de exploitatie, terwijl 

de Streekwerkplaats volgens de jaarcijfers een ruime winst behaalt. Wordt 

deze lijn richting Patijnenburg bestendigd? Welke afspraken zijn er 

gemaakt ten aanzien van het Werkplein en kan het College aangeven hoe 

een en ander qua huur geregeld is? Op de jaarrekening van Patijnenburg 

staat een hoog bedrag aan huurinkomsten en blijkbaar wordt dat bedrag 

door de gemeente betaald. Welke afspraken gelden er voorts voor wat 

betreft het Werkplein voor het gebruik door de gemeente van de ruimte 

en wat is het gevolg als de gemeente haar medewerkers terugtrekt zoals 

eerder aangekondigd? Gaarne de vraag beantwoorden met bijvoeging van 

alle overeenkomsten die met betrekking tot het Werkplein/Patijnenburg 

en de gemeente er zijn. Zijn er bij het Werkplein ook afspraken met 

derden? Zoja met wie en wat zijn de huurcondities? 

 

152. Ad pagina 135: 

Welke partner is uitgetreden? Wat was de reden van het uittreden? Wat 

zijn de financiële gevolgen daarvan? Eerder is aangegeven dat Juliahof 

voor de gemeente een positief resultaat zou opleveren. Nu is er toch weer 

onzekerheid. Wanneer komen de nieuwe plannen? Waarom is van de 

voorziening € 2.5 miljoen, € 0.75 miljoen in het risicoregister opgenomen? 

Gaarne een verklaring waarom dat bedrag niet hoger is? Waar is de 

voorziening van € 600.000,-- terug te vinden? Is dat een deel van de 
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€ 2.5 miljoen dan zou het risico natuurlijk hoger zijn. Waar hangt het 

bijstorten vanaf?  

 

153. Opvallend is dat Monster Noord weer niet genoemd wordt in de te 

ontwikkelen projecten. Wat is daar de reden van? Als Monster Noord niet 

genoemd wordt, waarom wordt dan de waarde van de grond niet 

afgewaardeerd? Als  Monster Noord moet worden afgeboekt, welk bedrag 

is dan reëel? Eerder is een bedrag van € 30 miljoen genoemd. Is dat het 

juiste bedrag? 

 

154. In hoeverre is de voorziening van € 39 miljoen voor de Westlandse Zoomt 

thans reëel te noemen? Wat gebeurt er als niet de voorziene woningen 

verkocht worden vanaf 1 januari 2014? Hoeveel woningen moeten er 

trouwens verkocht worden in de komende begrotingsperiode? Wordt de 

raad bijtijds geïnformeerd als er niet voldoende woningen verkocht 

worden en wat de gevolgen daarvan zijn? Gaarne een berekening waaruit 

blijkt dat de voorziening van € 34 miljoen plus € 5 miljoen voldoende is 

voor alleen het gebied van de Westlandse Zoom en de risico’s die daaraan 

kleven.  

 

155. Heeft Westlandse Zoom in 2014 voor € 5 miljoen gronden uitgenomen? 

Bestaat de verwachting dat in 2015 die gronden uitgenomen zullen 

worden? Als er grond wordt uitgenomen die niet bebouwd zal worden, 

wat doet Westlandse Zoom dan met die gronden? 

 

156. Ad pagina 138: 

Naar verluidt zou de gemeente toch 50% aandeelhouder inmiddels zijn? 

Is dat juist? In hoeverre is de getroffen voorziening van € 4.1 miljoen en 

de afwaardering van het aandelen kapitaal afdoende voor de risico’s? In 

hoeverre neemt het College op pagina 139 hier al een voorschot op de 

overeenkomsten die de raad nog moet vaststellen? Waarom is het 

aandelenkapitaal afgeboekt per 31 december 2013? Gaarne uitvoerig 

beantwoorden en eventueel ook onderbouwen met documenten. 

 

157. Wat gebeurt er met de exploitatie als er voor wat betreft de Groene 

Schakels toch weer enig bedrag wordt meegenomen en ook voor wat 

betreft de ontsluitingsweg die ook voor Teylingen zal gelden een hoger 

gedeelte aan dit plan wordt toegedeeld? Nu wordt voor ongeveer € 10 

miljoen aan het industrieterrein Teylingen toebedeeld, maar een andere 

verhouding zou veel reëler zijn. Gesteld dat € 2 miljoen aan Teylingen 
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wordt toebedeeld en € 10 miljoen aan dit plan, wat is dan het effect op 

de verdere exploitatie en risico’s. 

 

158. Ad pagina 140: 

Wat is het gevolg op de exploitatie van het Werkplein nadat het UWV is 

uitgetreden? 

 

159. Ad pagina 145: 

Innovation Quarter gaat vanaf 2014 risicodragend participeren. Wordt de 

raad hiervan op de hoogte gehouden? Hoe risicovol zijn die participaties? 

 

160. Ad pagina 151: 

Waarom is de risicoparagraaf van de ODH nog niet voldoende uitgewerkt. 

De gemeente zou toch alleen diensten afnemen van ODH? Gaarne uitleg. 

 

161. Ad pagina 154: 

Welke invloed kan de gemeente uitoefenen op de tariefsverhogingen 

zoals Westland Infra deze jaarlijks doorvoert? Zie eerdere vraag hiervoor. 

 

162. Ad pagina 157: 

Gesteld wordt dat de afwaardering per 31 december 2015 wordt geraamd 

op € 22.3 miljoen. Gaarne uitsplitsen. Eveneens gaarne uitsplitsen de 

geraamde afname in 2015 op de grondvoorraad. 

 

163. Ad pagina 160: 

Gaarne een overzicht van het vastgoed dat vervreemd kan worden, zijnde 

74 objecten. Gaarne een uitsplitsing van de bezuiniging op beheer en 

onderhoud van de panden met maatschappelijk vastgoed. Hoeveel 

meerjarenonderhoudsplannen heeft de gemeente en kunnen deze 

verstrekt worden? Gaat dit per object of in zijn totaliteit? Is het bedrag 

van € 400.000,-- zoals dat vermeld wordt in de eerste alinea gelijk aan 

het bedrag hetwelk bij het accommodatiebeleid staat voor 2017? Het 

accommodatiebeleid kan toch niet worden ingezet voor het wegpoetsen 

van bezuinigingen op het gebied van onderhoud/beheer of denkt uw 

College daar anders over? 

 

164. Ad pagina 161: 

Gaarne uitsplitsen de posten 2014 tot en met 2018 voor wat betreft de 

zwembaden. Voor welk zwembad geldt welk bedrag? Hetzelfde geldt voor 

het staatje “gebouwen”. Ook daar gaarne uitsplitsen. 
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165. Ad pagina 191: 

De reserves van afvalstoffenheffing en rioolheffing worden nagenoeg 

gehalveerd van € 16,1 mln. (2014) naar € 8,6 mln. (2018). Hiermee 

kunnen de tarieven van deze 2 (gesloten) heffingen worden verlaagd in 

die jaren kan de OZB (vrij besteedbaar; algemeen middel) extra worden 

verhoogd om zodoende toch met de woonlasten onder inflatiecijfer te 

blijven. Welke andere oogmerken zij er met het verlagen van de reserves? 

Wat is de verwachting op lange termijn met betrekking tot uitputting van 

deze reserves, gelet op (vervangings)investeringen riool en aanstaande 

wijzigingen van landelijke beleid met betrekking tot risico’s voor verhoging 

afvalstoffenheffing?  

 

166. Ad pagina 192: 

Eerder bij de beantwoording van de vragen bij jaarrekening van 2013 is 

door het College gesteld dat de nog beschikbare middelen in de 

egalisatiereserve i-NUP in 2015 beschikbaar zou zijn ter dekking van de 

kosten in dat jaar? Nu blijkt dat deze middelen al in 2014 zijn ingezet en 

derhalve de egalisatiereserve bij de start van 2015 op is. Graag nader 

toelichten. 

 

167. Ad pagina 164: 

Verwezen wordt naar “het nieuwe beleid” in het nieuwe College 

Werkprogramma 2014-2018. Kunt u aangeven op welk nieuw beleid 

gedoeld wordt?  

 

168. Met het vaststellen van een begroting autoriseert de raad onttrekkingen 

aan de reserves. Met name voor de WMO-reserve is dat belangrijk. Kunt u 

aangeven welke onttrekkingen uit de WMO-reserve gaan plaatsvinden in 

het komende begrotingsjaar. Hetzelfde geldt voor de investeringen lager 

dan € 250.000,-- uit de begroting 2015. Kunt u een overzicht geven van 

die investeringen? 

 

169. Is een stelpost terzake van de loon- en prijsontwikkeling afdoende? Kunt 

u daar een berekening van maken? 

 

170 Ad pagina 165: 

Hebben de besturen van de gemeenschappelijke regelingen al gereageerd 

op uw verzoek aan te geven of afgezien kan worden van de indexering 

van 2% over 2015? 
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171. Ad pagina 165: 

Kunt u een specificatie geven van de aframing van € 250.000,--?  

 

172. Waarom wordt uitgegaan voor wat betreft het aantal fte’s van de formatie 

per 1 april 2014? We hebben het nu toch over 2015 en gezien de 

taakstelling zal dan toch een wijziging in de organisatie hebben 

plaatsgevonden. Gaarne toelichten. 

 

173. Ad pagina 165: 

Onder reserves wordt aangegeven dat het aanwenden van de algemene 

reserve alleen kan plaatsvinden gelijktijdig met het aan de raad 

aanbieden van de voortgangsrapportage CWP of de begroting. Betekent 

dit dat een separaat raadsbesluit geen voorstel tot aanwending van de 

algemene reserve kan bevatten? Voorts wordt er dan vervolgens in de 

betreffende alinea aangegeven dat de algemene reserve-inzet beperkt 

blijft tot incidentele exploitatiekosten en investeringen met een 

maatschappelijk nut. Is dit een cumulatief vereiste? Hiervan uitgaande, 

hoe is dan de inzet van de algemene reserve voor het tot stand brengen 

van het bouwplan aan de Chrysantenstraat in Naaldwijk te verklaren? 

 

174. Ad pagina 166: 

Genoemd wordt de reserve huisvesting gemeentelijke organisatie. Wat 

doet het College aan die reserve nu deze niet toereikend is voor de bouw 

van twee gemeentehuizen? Volgens aanbesteding wordt thans 

ingeschreven op € 44.5 miljoen bouwsom, terwijl voorts nog een groot 

aantal bijkomende kosten zich zullen gaan voordoen (onder meer 

infrastructuur/parkeren/afkooprechten Vestia voor het bestaande 

perceel/aankoop perceel grond van Pieter van Foreest bij de 

Pijlentuinenweg/eventueel de rotonde en aanpassing situatie rondom het 

huidige Rabobankcomplex). Er zijn nog meer kosten te verwachten. Hoe 

gaat uw College dit in lijn brengen met de reserve die uitgaat van een 

veel lager bedrag. 

 

175. Uitgaande van de aanbestedingsregels zouden de aannemers mogen 

rekenen met een vergoeding van ruim 6%. Daarop zal dan ook de 

gebruiksvergoeding tezijnertijd eventueel gebaseerd zijn. Dit is veel meer 

dan de 2.5% die de gemeente heeft. Blijft uw College desalniettemin toch 

voorstander van de DBFMO-constructie? Waarom niet apart opgenomen 

in begroting? 
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176. Opgemerkt wordt dat voor het toerekenen van de betaalde en berekende 

rente aan de programma’s met uitzondering van de grondbewaarfuncties 

een omslagpercentage wordt gehanteerd. Waarom wordt de 

grondbewaarfunctie uitgezonderd? 

 

177. Blijkbaar stamt de risico-inventarisatie nog van de Voortgangsrapportage 

College Werkprogramma 2013-2017. Waarom wordt een dergelijke 

inventarisatie die toch erg tijdsgevoelig is, niet kort voor de begroting 

opnieuw gemaakt? 

 

178. Ad pagina 167: 

De OZB gaat al jarenlang vele percentages omhoog in Westland. Dat 

wordt opgevangen door afvalstoffenheffing en rioolrecht en met name de 

egalisatiereserves. Tot hoelang kan dit systeem door de gemeente 

Westland worden volgehouden? 

 

179. Ad pagina 167: 

Welke vervangingsinvesteringen staan in 2015 op het programma? Welke 

investeringen, die vraag is hiervoor ook al geformuleerd, waren verwacht 

kleiner dan € 250.000,--? 

 

180. Ad pagina 168: 

Kan een specificatie gegeven worden van de bouwgrondexploitatie, zowel 

de lasten als de baten 2015? Hetzelfde geldt voor de vastgoedexploitatie, 

de lasten en de baten.  

 

Idem ruimtelijk beleid en economische stimulering.  

 

Eveneens gemeenteraad/burgemeester en wethouders bestuurlijk 

samenwerken.  

 

181. Hetzelfde geldt voor de post op pagina 169 “in exploitatie genomen 

gronden (GREX)” met een rente van € 250.000,--. Specificatie graag. 

 

182. Ad pagina 175: 

Kunt u verklaren dat de post OZB 2018 toch nog ruim € 26.153.000,-- is, 

terwijl in 2018 voor wat betreft de OZB toch iets zou gaan wijzigen. 

Desalniettemin is toch de opbrengst hoger. 
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183. Kan een overzicht gegeven worden van de neveninkomsten van de 

wethouders en burgemeester die ambtsgebonden zijn en niet 

ambtsgebonden zijn. In een recent collegebesluit zouden de niet 

ambtsgebonden inkomsten niet afgedragen behoeven te worden. Welke 

wethouders hebben die inkomsten en hoe hoog zijn die en terzake 

waarvan? Ambtsgebonden inkomsten eveneens. Hoeveel bedragen die en 

waar kunnen we die terugvinden in de begroting? 

 

184. Ad pagina 185: 

Vermeld wordt het aanbrengen van een scheidingswand. Waarom is die 

nodig en houdt die verband met het gebruik door Optisport? 

 

185. De tweede ontsluiting Teylingen blijft voor het grootste deel op de 

begroting rusten en niet op het plan ONW. Waarom wordt daar niet een 

correctere verdeling aan kostentoerekening voor aangebracht? 

Aanvankelijk is die ontsluiting begroot –en dat was nog in de “dure” tijd- 

op ruim € 2 miljoen. Wordt hier geen cadeautje gegeven aan ONW? 

 

186. Ad pagina 186: 

Opvallend is dat de eventuele bouw van de nieuwe gemeentehuizen niet 

of nauwelijks in de kapitaalslasten/meerjarenbegrotingen zijn terug te 

vinden. Hoe wordt dat geboekt uitgaande van de DBFMO-constructie en 

de gedeeltelijke aanbetaling zoals deze gaat plaatsvinden en € 13.8 

miljoen zou gaan bedragen? Gaarne uiteenzetten waar en op welke wijze 

we dat kunnen terugvinden in de meerjarenbegroting. 

 

187. Ad pagina 187: 

In de eerste alinea wordt aangegeven dat als dekkingsmaatregel in het 

College Werkprogramma is opgenomen een aanvulling op de bestaande 

stelpost achterblijvende kapitaalslasten. U geeft aan “in de collegeperiode 

2014-2018 zullen wij kritisch en scherp zijn, maar het gaat om de raming 

en planning van investeringen”. Wat bedoelt u daarmee? Welke 

berekening hebt u gevolgd bij het verhogen van de stelpost 

“achterblijvende kapitaalslasten”? Wordt hier niet een probleem voor ons 

uitgeschoven door nu een dekking te nemen en op termijn komen we die 

dekking natuurlijk dan weer tekort of moeten we extra inlopen. Is deze 

strategie ook niet strijdig met het optimisme op het gebied van de 

bouwgrondexploitaties? Daar wordt nou net uitgegaan dat op korte 

termijn herstel plaatsvindt, hetgeen dan ook betekent dat er meer 

investeringen gedaan moeten worden. Gaarne uitleg. 
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188. Ad pagina 188: 

Kunt u aangeven welke oormerkingen hebben plaatsgevonden van de 

bestemmingsreserves. Gaarne alle oormerkingen opnoemen. Hetzelfde 

geldt voor de voorzieningen. 

 

189. Ad pagina 189: 

Gaarne uitleg over de post “in de algemene reserve wordt minder gestort 

door mutaties in de plansaldi uit de bouwgrondexploitaties”. 

 

190. Voor wat betreft de startersleningen: Hoeveel terugbetalingen hebben 

inmiddels plaatsgevonden? U begroot een en ander op € 700.000,--. Is 

dat reëel? Kunnen we de uitgifte van startersleningen voortzetten ook nu 

bekend is dat de “rijksbijdrage” bijna op is? Waar komt de toevoeging 

“bouwgrondexploitatie” aan de algemene reserve van € 2.2 miljoen 

vandaan? Gaarne uitleg. 

 

191. Ad pagina 190: 

Waarom wordt uit de rente grondbank een bedrag onttrokken van 

€ 400.000,--? Onder de post “diverse overige verschillen” wordt een 

bedrag genoemd van € 500.000,-- in de min. Is dit niet een erg groot 

bedrag en waar moet hierbij aan gedacht worden?  

 

192. Ad pagina 191: 

Gaarne toelichten de standen en ook de noodzaak van de “egalisatierente 

grondbanken”. 

 

193. Gaarne een uitsplitsing van de post “groot onderhoud zwembaden” naar 

zwembad. 

 

Idem grondexploitatie, wethouderspensioenen, wachtgelden wethouders.  

 

194. Ad pagina 184-185: 

Welke nieuwe investeringen (tabel 4) worden eerder en welke later 

aangevangen ten opzichte van de vorige Programmabegroting? Wat is 

daarvan de reden en wat zijn de gevolgen (financieel, maatschappelijk)? 

Zijn er nog andere zaken die bij deze wijzigingen spelen? 

 


