Vragen raadsleden en commissie 1e Tussenrapportage 2022 die nog schriftelijk beantwoord worden:
Omschrijving
Vragen raadsleden.

Antwoord

Commissie S&I 31 mei 2022
1

Blz. 30: Door het thuiswerken zijn er minder mensen
in het stadhuis aanwezig. Is dit terug te zien in lagere
kosten voor het stadhuis?

Op dit moment zijn er nog geen bijstellingen voor kosten stadhuis
doorgevoerd. Alleen de variabele lasten kunnen eventueel bijgesteld worden.
Een inschatting van de bedragen waar het dan over gaat is nog moeilijk te
maken.
Bij de voorbereiding van de begroting 2023 en de meerjarenraming 20242026 wordt dit, voor zover op dit moment mogelijk is, meegenomen.

2

Blz. 26: Waar wordt de hogere rijksvergoeding OAB
van € 476.501,- aan uitgegeven?

Met de rijksvergoeding worden de activiteiten in het kader van het
Onderwijs achterstand beleid schools en voorschools bekostigd voor
schoolbesturen en kinderopvang. Collegebesluiten worden via TILS lijst ter
kennis gebracht aan de raad.
Deze rijksvergoeding moet ingezet worden voor het door het Rijk
voorgeschreven doel. Niet voor dat doel ingezette middelen moeten
terugbetaald worden. Er is dus geen vrije keuze m.b.t. de inzet. De raming
van de rijksvergoeding en het corresponderende uitgavenbudget wordt
overigens in de primaire begroting opgenomen en bijstelling vindt, waar
mogelijk, plaats in de tussenrapportages.

3

Blz. 26: De vergoeding OAB wordt tot een bedrag van
€ 51.000,- eenmalig ingezet voor personele inzet.
Volgend jaar en de jaren daarna komen deze eer ten
laste van de begroting?

Dat klopt, de betreffende formatie is structureel gedekt uit de algemene
middelen en ook als zodanig verwerkt in de begroting. Jaarlijks wordt
bekeken of incidentele dekking uit de OAB-vergoeding mogelijk is. Wanneer
dat kan, dan wordt dit in een tussenrapportage verwerkt en ontstaat er een
eenmalig voordeel.

Commissie R&E 1 juni 2022
4

Wordt de formatieplaats bij EcGEO, vanwege
pensioen, op een andere manier ingevuld of vervalt
deze formatieplaats? (Bladzijde 29 T81)

De vrijkomende fte wordt bezet door iemand die met pensioen gaat, dus die
wordt niet elders ingezet. Per abuis zijn de salariskosten van de betreffende
medewerker niet ook afgeraamd. We zullen dit in de 2e tussenrapportage
corrigeren.

5

Gevraagd wordt om een nadere toelichting op de
investeringsbudgetten Riolering Biest 2018 en 2021
(blz. 43, 48)

In het meerjareninvesteringsprogramma vanuit het GRP is het integrale
project “Gebiedsgerichte aanpak Biest/Minderbroederslaan” opgenomen. De
totale investering zoals destijds opgenomen bedraagt € 2.200.000. Bij de
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integrale projecten geldt de verdeling 60% riolering (GRP, € 1.320.000),
30% weginfra (€ 660.000), 10% groen (€ 220.000).
I.v.m. verschillende kostendragers en bijbehorende afschrijvingstermijnen
(riolering 60 jaar, weginfra 40 jaar, groen direct) worden voor riolering en
weginfra aparte investeringsbudgetten gemaakt. De bijdrage van groen
komt uit de “bestemmingsreserve groen”.
Andere investeringsbudgetten voor integrale projecten zoals o.a. “Moesel
(fase 1)”, “Rioolvervanging Dr. Schaepmansstraat”, “Wateroverlast
Boshoven” zijn op dezelfde manier opgenomen, oftewel met 2
investeringsbudgetten. Puur vanwege de verschillende
afschrijvingstermijnen. Voor de bijdrage van weginfra staat in de
omschrijving tenminste het woord “infra” of “infra GRP” toegevoegd om aan
te duiden dat het hier om de bijdrage vanuit weginfra gaat.

6

Wat is de doorwerking van de kostenstijging bij
riolering Moesel voor projecten Dokter Kuiperstraat en
riolering Biest die nog in voorbereiding zijn en
eenzelfde soort kostenstijging zullen hebben waar ook
in de meerjarenraming van de riolering niet mee
gerekend is? Overschrijding van kosten rioleringsdeel
wordt verdeeld over 80 jaar, maar het groendeel en
infrastructuurdeel heeft een andere financiering. Is
het dan toch niet zo dat deze overschrijding zo een
omvang heeft voor die delen dat er een effect is op
komende projecten?

De investeringskredieten zijn vastgesteld op 8 februari 2021 waarbij uit is
gegaan van prijspeil 2020. I.v.m. de te doorlopen procedure om tot
behandeling in de raad te komen is dat stuk namelijk in 2020 in procedure
gebracht.
Het is aannemelijk dat, gezien de prijsstijgingen, de kredieten moeten
worden bijgesteld/verhoogd. Op dit moment vinden de planvoorbereidingen/
opstellen ontwerp plaats. Per fase in de planvoorbereiding worden
kostenramingen gemaakt om de kosten in beeld te hebben. Op basis hiervan
wordt bepaald of bijstelling van het krediet plaats moet vinden of dat er,
indien mogelijk, andere keuzes in het ontwerp moeten worden gemaakt om
kosten te besparen. Geprobeerd wordt om zo doelmatig mogelijk de gelden
in te zetten.

7

Waarom is in de aanbesteding 2020 onderhoud
ondergrondse containers niet meegenomen, was toen
al bekend dat de gemeente vanaf 2021
verantwoordelijk zou zijn voor dit onderhoud
(bladzijde 28 T73)?
Uit het overzicht van de investeringsbudgetten lijkt er
sprake te zijn van een overschrijding van de
budgetten voor het stadspark of moet er nog een
verrekening met subsidie plaatsvinden?

Mondeling beantwoord tijdens de vergadering.
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Al schriftelijk beantwoord.
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