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Voor

:

Gemeenteraad

Van

:

Burgemeester en wethouders

Datum

:

Onderwerp

:

6 november 2017
Antwoorden op aanvullende vragen Programmabegroting 20182021 commissie P&C van 31 oktober 2017

Op 31 oktober 2017 heeft de raadscommissie P&C vergaderd over de beantwoording van de
vragen nav Programmabegroting 2018-2021. Daar zijn een aantal aanvullende vragen uit
voort gekomen. Wij hebben een aantal toezeggingen gedaan en afspraken gemaakt. Deze
zijn opgenomen in het conceptverslag van de commissievergadering dat op 1 november jl.
door de Griffie is verspreid.
Met deze memo geven we antwoord op de aanvullende vragen en komen we de
toezeggingen na. Eerst wordt de oorspronkelijke vraag en het antwoord weergegeven en
daarna is de aanvullende vraag/toezegging met daarop het antwoord vermeld.
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Het college stelt voor een budget van € 250.000 beschikbaar te
stellen voor het aanloopjaar 2018 inzake overheidsparticipatie cq de
omgekeerde samenwerking. Tevens stelt het college voor om het
2019 tot 2021 jaarlijks een budget beschikbaar te stellen van
€500.000.
- Waar is de normering van dit budget op gebaseerd? U noemt oa de
uitvoeringskosten maar welke kosten laat u hier nog meer onder
vallen?
- Wat zijn de resultaten van de ervaringen die u afgelopen jaren heeft
opgedaan met burgerparticipatie? En wat zijn de jaarlijkse kosten
geweest van deze vorm van burgerparticipatie ?
- Op welk, door de gemeenteraad vastgesteld burgerparticipatie
beleid wordt het voorstel om budget beschikbaar te stellen voor de
omgekeerde samenwerking als overheidsparticipatie, gebaseerd?
Antwoord:
Er is op dit moment geen burgerparticipatiebeleid door u
vastgesteld. We hebben de afgelopen periode ervaring opgedaan
met verschillende vormen van burger- en overheidsparticipatie. In
januari willen we een voorstel (leidraad) aan u voorleggen hoe we de
ontwikkeling van burgerparticipatie en overheidsparticipatie zien,
ook in relatie tot het Fonds Ooststellingwerf.
Aanvullende vraag/toezegging:
Overheidsparticipatie: burgemeester Oosterman zegt toe dat, als er
een project is binnen de overheidsparticipatie, de raad hiervan op de
hoogte wordt gesteld, zodat men weet waar het geld aan besteed
wordt.
Antwoord: Conform
Hoeveel mensen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de
vangnetregeling (zoals blijverslening) en welk percentage maakt
tijdelijk gebruik van deze regeling?
Antwoord:
Met vangnet bedoelen we alle regelingen waar inwoners, die niet
(voldoende) zelfredzaam zijn, een beroep op kunnen doen. Dat zijn
er veel en de aantallen heeft u onlangs ontvangen via de monitor
sociaal domein.
Over de Blijverslening zijn ongeveer 10 informatieve gesprekken met
inwoners gevoerd. Wij hebben één toekenning gedaan. De SVn heeft
dit om financiële redenen niet goedgekeurd (de huidige
financieringslasten van belanghebbenden stonden een tweede lening
in de weg). De overige 9 gesprekken hebben niet geleid tot een
aanvraag van een lening.
Aanvullende vraag/toezegging:
Blijverslening: wethouder Van Esch zegt toe dat het college met een
aanvullende mededeling komt op het antwoord op deze vraag en de
aanvullende vragen die vanavond zijn gesteld. Dit zal niet voor de
begrotingsraad van 7 november lukken. De wethouder laat wel voor
de begrotingsraad weten wanneer de raad de mededeling kan
verwachten.
Op de vraag van mw. Duin/CDA inzake het
regenwateropvangsysteem, geeft wethouder Van de Boer aan dat dit
meegenomen wordt in de uitwerking van de versnellingsagenda.
Antwoord:
Blijverslening: uiterlijk half november ontvangt u hierover een
mededeling.
Regenwateropvangsysteem: wordt meegenomen bij de uitwerking
van de Versnellingsagenda Duurzaam Ooststellingwerf 2030.
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Hoeveel uitkeringsgerechtigden en anders geïnteresseerden heeft de
talentenbank tot nu toe geholpen? Heeft het college het idee dat de
talentenbank bij iedereen voldoende bekend is?
Antwoord:
Tot nu toe hebben In Ooststellingwerf 253 uitkeringsgerechtigden
een tegenprestatie verricht. Het traject loopt nu anderhalf jaar.
Daarnaast hebben rond de 400 uitkeringsgerechtigden aangegeven
dat zij reeds vrijwilligerswerk verrichten en/ of mantelzorger zijn.
Alle uitkeringsgerechtigden die gevraagd worden een tegenprestatie
te leveren, ontvangen van de gemeente een informatiefolder over de
Talentenbank en een folder van Stichting Scala over de
mogelijkheden die zij bieden om een geschikte ‘match’ met
vrijwilligerswerk te bewerkstelligen.
Aanvullende vraag/toezegging:
Talentenbank: wethouder Van Esch probeert te achterhalen hoeveel
geïnteresseerden exact via de talentenbank zijn gegaan.
Antwoord:
Om deze vraag te beantwoorden zijn cijfers nodig van Stichting
Scala. Op dit moment beschikken we hier nog niet over. We
verwachten deze gegevens rond 7 november te kunnen verstrekken.
U stelt voor het budget, naast extra ESF en provinciale subsidies te
verhogen met €200.000,- in 2018. Wat gaat U hier mee doen om de
uitstroom te bevorderen?
Antwoord:
In 2018 wordt de budgetverhoging ingezet voor extra (maatwerk)
trajecten gericht op werk, met name de Baanafspraakbanen en
Beschut Werk Nieuw. Hiervoor zijn extra middelen nodig voor
loonwaardemetingen, jobcoaching, begeleiding en
loonkostensubsidies. Ook zal in 2018 extra worden ingezet op
trajecten/projecten waarin leren en werken centraal staan.
Aanvullende vraag/toezegging:
Wethouder Van Esch komt terug op de vraag van dhr. Baar/VVD hoe
hoog de extra middelen ESF en provinciale subsidies zijn.
Antwoord:
In 2017 hebben we aan ESF € 30.100 ontvangen over de jaren 2013 2016. Aan Benedictusgelden (vanuit Streekagenda) € 60.000 voor het
OWO-project 'Participatiebeweging'. Dus € 20.000 per gemeente.
Er wordt een toename van elektrisch autorijden verwacht. In
hoeverre speelt de gemeente hierop in met oplaadpunten. Hoeveel
oplaadpunten hebben we nu in de gemeente?
Antwoord:
Op dit moment zijn er op initiatief van de gemeente 4 algemene
oplaadpunten (Stipeplein, Brugkampweg, Gezondheidscentrum en
Boerestreek) aangelegd, juist met het doel om de passanten of
winkelend publiek de gelegenheid te geven elektrisch te laden. Bij
renovatie of aanleg van parkeerplaatsen wordt telkens de afweging
gemaakt om oplaadpunten te plaatsen. Op de site
www.oplaadpunten.nl zijn alle oplaadpunten in Ooststellingwerf
terug te vinden.
Aanvullende vraag/toezegging:
Oplaadpunten: wethouder Van de Boer neemt de suggestie van dhr.
Dongstra/OoststellingwerfsBelang mee, oplaadpalen voor
elektrische auto’ s en e-bikes bij het gemeentehuis te plaatsen.
Antwoord:
Wordt opgepakt.
Bij motie is € 20.000,- gevraagd voor verdere verbetering van het
groenonderhoud/onkruidbestrijding. Waarom is dit niet hier en op
pagina 105 benoemd, maakt toch deel uit van nieuw beleid zoals
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vermeld in overzicht moties op pagina 121?
Antwoord:
In 2016 en 2017 is respectievelijk € 52.000,- en € 50.000,beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de pilot
onkruidbeheersing op verhardingen d.m.v. de zogenaamde “Wave”
techniek (heet water met detectie). Dit heeft geresulteerd in een
voorstel voor een structureel budget. Feitelijk is hiermee de motie
ingevuld.
Aanvullende vraag/toezegging:
Onkruidbestrijding: op de vraag van dhr. De Boer /
OoststellingwerfsBelang om een evaluatie te houden over wat een
aanvaardbaar niveau m.b.t. het onkruid is, zegt wethouder Van de
Boer de raad informatie toe op het moment dat er zinvolle
informatie te verstrekken is vanuit het overleg met de buitenwerven.
De wethouder verbindt hier geen termijn aan.
Antwoord:
Wordt opgepakt.
Samenwerking met en tussen ondernemers. Zijn er al resultaten
zichtbaar?
Antwoord:
Ja, vanuit Appelscha regio 3.0 zijn meerdere werkgroepen gestart, zo
heeft er deze zomer een toeristenbusje rondgereden en wordt er
vanuit ondernemers gewerkt aan een betere informatievoorziening.
Aanvullende vraag/toezegging:
Appelscha 3.0: wethouder Van de Boer maakt graag gebruik van het
voorstel van dhr. Ter Heide/PvdA om op 13 februari 2018 een
themabijeenkomst te organiseren over de stand van zaken rond
Appelscha 3.0. Hij zal dhr. Veenhouwer vragen een presentatie te
geven.
Antwoord:
De vraag is uitgezet.
Er is 250.000 euro nodig voor de ontwikkeling en de innovatie van de
bedrijfsvoering. Dat is zo maar een kreet. Moet de raad hierover
beslissen op grond van alleen zo’n algemene mededeling?
Antwoord:
U heeft hierover bij de begrotingsbehandeling Programmabegroting
2017-2020 een besluit genomen om € 250.000 voor vier jaar
beschikbaar te stellen. Dit maakt onderdeel uit van de eenmalige
bestedingen € 5,7 miljoen.
Aanvullende vraag/toezegging:
Innovatie bedrijfsvoering: de heer Tel/VVD wil weten waar die
250.000 euro aan besteed wordt. Burgemeester Oosterman doet de
raad de notitie toekomen die over dit onderwerp reeds is gemaakt
Antwoord:
Zowel bij de Kaderbrief 2017-2020 als bij de Programmabegroting
2017 heeft u ingestemd met het eenmalig vrijmaken van € 250.000
(verdeeld over vier jaar) voor de ontwikkeling en de innovatie in de
bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Hierbij moet u
denken aan de uitvoering van passend personeelsbeleid
(senioren/jongerenbeleid, investeren in externe netwerken, lerende
organisatie, opgave gestuurd werken, etc.) wat gekoppeld wordt aan
de ambities van raad en college van b&w. Zeker nu met de ambities
die wij hebben waar het gaat over overheids-/burgerparticipatie
wordt er een verandering gevraagd van de ambtelijke organisatie.
Daar is het vrijgemaakte budget voor bedoeld. Bij de aanstaande
bespreking met u begin 2018 van de aanpak van overheids/burgerparticipatie kan ook deze innovatie-opgave van de
gemeentelijke organisatie verder aan de orde komen.
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Er wordt gesproken over reclamebelasting. Dit geldt echter volgens
onze fractie alleen voor een afgebakend gebied in Oosterwolde.
Graag tekst als zodanig aanpassen. CDA heeft dit vorig jaar ook al
gesignaleerd.
Antwoord:
Het geldt inderdaad alleen voor het Komgebied van Oosterwolde.
Aanvullende vraag/toezegging:
Reclamebelasting: burgemeester Oosterman zegt toe dat de
ambtelijke organisatie de opmerking dat de reclamebelasting alleen
voor het komgebied van Oosterwolde geldt, de volgende keer mee
zal nemen.
Antwoord:
De tekst wordt overeenkomstig de toezegging aangepast. In de
online begroting is de tekst al gewijzigd.
Beleidskader waarom benoemt u hier niet onze inzet op
duurzaamheid, dus omschakelen naar bijvoorbeeld LED verlichting?
Antwoord:
Bij de reguliere vervanging van de armaturen van de openbare
verlichting wordt sinds 2011 standaard LED toegepast. Dit beleid
wordt gecontinueerd.
Aanvullende vraag/toezegging:
Wethouder Van de Boer zegt toe dat de sociale veiligheid
meegenomen wordt bij het vervangen van de gewone verlichting
door LED.
Antwoord:
Wordt opgepakt.
Kunt u uitleg geven over de Leefbarometer
Antwoord:
De Leefbaarometer is een monitor van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met behulp waarvan de
leefbaarheid in wijken, buurten en straten gemonitord kan worden.
De Leefbaarometer laat zien hoe de leefbaarheid er is en hoe deze
zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. De Leefbaarometer is vrij
toegankelijk via www.leefbaarometer.nl. Naast de Leefbaarometer is
er in 2010 en 2013 een Leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. Hieruit zijn
onder andere acties voor aanpak zwerfvuil en hondenpoep ontstaan.
Aanvullende vraag/toezegging:
Leefbarometer: burgemeester Oosterman komt schriftelijk terug op
de vraag van dhr. De Boer/OoststellingwerfsBelang of er binnenkort
nog een nieuwe meting wordt gedaan, aangezien de vorige in 2013
is uitgevoerd.
Antwoord:
Zie toezegging.
Het college stelt voor de formatie vanaf 2018 structureel uit te
breiden. Kan het college uitleg geven waarom de capaciteit voor het
Masterplan Appelscha structureel moet worden uitgebreid? (Lasten
€ 49.000,-- )
Antwoord:
De formatie was ingeleverd om de taakstelling van het grondbedrijf
te realiseren. Het gaat niet om een uitbreiding maar om het behoud
van de capaciteit.
Aanvullende vraag/toezegging:
Capaciteit Masterplan Appelscha: dhr. Oosterman geeft aan dat het
college terug komt op de opmerkingen van dhr. Ter Heide/PvdA en
dhr. Wink/CDA dat het antwoord onbegrijpelijk is.
Antwoord:

Het grondbedrijf leverde, tot een aantal jaren geleden, financiële
middelen voor een deel van de formatie van de afdeling Mens en
Omgeving. Door het teruglopen van de inkomsten in het
grondbedrijf kunnen we de betreffende 0,67 fte niet meer financieel
dekken. De formatie van 0,67 fte is nodig over economische
ontwikkeling en de realisatie van het Masterplan Appelscha. Het
gaat dus niet om een structurele formatie-uitbreiding, maar om de
financiële dekking van deze formatie.

