20220601 Vragen commissie ruimte & economie.
Agendapunt 8 Tussenrapportage.
1. Alle tendensen zijn negatief. Wat betekent dit voor de komende tijd, rekeninghoudend met de
prijsstijgingen, CAO loonsverhogingen, schaarste en hogere rente?
2. De tabellen op pagina 9 verschil tussen de -€ 540.000 in de samenvatting en de -€ 600.000 in de
specificatie. Hoe kan dit?
3. Blz.28 T73: afval. Waarom is in de aanbesteding 2020 onderhoud ondergrondse containers niet
meegenomen, was toen al bekend dat de gemeente vanaf 2021 verantwoordlijk zou zijn voor dit
onderhoud?
4. Blz.28 T63: collectieve zorgverzekering minima.Door meer maatwerk zijn de kosten voor de
gemeente nu verlaagd en wordt dit als structureel gezien. De vraag is of dit, met de kennis van de
huidige economische ontwikkelingen, realistisch is?
5. Blz.29 T03: aframen erfpacht. Welk perceel is verkocht? Wat is de opbrengst van de verkoop?
6. Blz.30 T08: CAO en thuiswerkvergoeding. Als er een aanzienlijk bedrag aan thuiswerkvergoeding
wordt betaald mag er worden verondersteld dat de kosten op het gemeentehuis lager worden. Er
zijn immers structureel minder mensen aan het werk op de locatie. Waar is deze kostenramingen
terug te zien?
7. Blz.31 R5700: bestemmingsreserve groen.
Deze bestemmingsreserve is dus “enkel” voor het vervangen van groen bij projecten waarin er
sprake is van rioolvervanging.
1. Waarom wordt deze bestemming dan niet overgeheveld naar de voorziening voor riool zodat er
altijd een integrale aanpak is?
2. Welke extra kosten worden hiermee gedekt?
8. Blz.34 Investeringsbudgetten 64039 Moesel Fase 1
De enorme overschrijding op dit budget was al in december bekend. De uitvoering van dit project
had in maart moeten beginnen. De vragen zijn dan:
1. waarom is het college niet veel eerder met een raadsvoorstel naar de raad gekomen zodat de
uitvoering van dit project eerder kon aanvangen
2. als gevolg van het uitstel zal dit werk nu pas na de bouwvakantie in uitvoering worden genomen.
Dat betekent dat een groot deel van het werk in de winterperiode 2022-2023 wordt uitgevoerd. Is
er in de bijstelling rekening gehouden met extra tegenvallers omdat, door de latere start, het werk
wel eens aanzienlijk kan uitlopen
3. Is er in de bijstelling ook rekening gehouden met prijsstijgingen die nu nog gaan komen en die, er
zijn al gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp, vanwege het onvoorziene karakter, ten laste van
de gemeente gaan komen?
4. Was de budgettering van dit project wel reëel? Het is immers pas een paar jaar geleden dat de
raad, op voorstel van het college, het GRP over een langere tijd heeft uitgesmeerd om zodoende
meer “vrij”geld middels de OZB te krijgen??

5. Is - kan er een scenario gepresenteerd worden waarbij er een reëel beeld wordt gegeven op de te
verwachten kosten EN wat daarbij de gevolgen zijn voor de inwoners. (lasten stijging van
Rioolrechten)?
6. Welke effecten heeft deze overschrijding op de projecten die nog moeten worden uitgevoerd?

