
nr. vraag Bladzijde 

nummer

Vraag Antwoord 

4 Citaat: "Uit de nog op te stellen definitieve uitwerkingen van met name het nieuwe 

zwembad, De Klepper en de terugkoop van de openbare verlichting moet blijken of de 

uiteindelijke budgetten voldoende zijn". Vraag: wanneer kunnen we de verschillende 

uitwerkingen verwachten.

6 Citaat: "Als de verwachtingen die in bovenstaande tabel staan opgenomen geen 

werkelijkheid worden achten wij een OZB-verhoging noodzakelijk. Alleen zó kunnen wij dan 

onze ambities uitvoeren en voorzieningen in stand houden. De zogenoemde onbenutte 

belastingcapaciteit die wij nog hebben is op basis van deze begroting een bedrag van € 

563.000". Vraag: graag een nadere uitwerking van de onbenutte belastingcapaciteit. 

Bijvoorbeeld om hoeveel OZB verhoging hebben we het dan in percentages.

8 Bij rioolheffing staat dat kosten beter toegerekend gaan worden. Vraag: Om welke kosten 

gaat het hier en wat betekent dit voor de rioolheffing 2022 als dat niet op die wijze zou 

worden toebedeeld. Waar worden die kosten dan in reening gebracht.

8 Bij rioolheffing staat in de laatste zin dat het ook mogelijk is de stijging van 10% plus index 

als maximum te beschouwen en met een door de raad geamendeerd besluit een extra jaar 

met stijging toe te voegen. Vraag: Gaarne meer veduidelijking van wat hier staat. Over welk 

besluit hebben we het dan en wat betekent dit nu concreet voor de lastendruk voor de 

inwoners in 2022 en verder.

11 Citaat: "Aandacht voor opgaven met betrekking tot volksgezondheid zijn voorgegaan op 

inzet voor andere problematiek, zoals die van de aanpak van ondermijning. Reeds 

bestaande capaciteitsknelpunten bij de gemeente en ketenpartners zijn verder onder druk 

komen te staan".  Vraag: hoe verhoudt deze ontwikkeling (‘’minder aandacht 

ondermijning, knelpunten onder druk’’) zich tot de benoemde acties op het gebied van 

ondermijning en veiligheid in 2022.

12 Citaat bij1.2.1.3: "Verkennen van mogelijkheden tot privaat-publieke samenwerking". 

Vraag: graag nadere uitleg van de plannen op dit gebied
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12 Citaat bij 1.3.1.1: "Inspanning 2022: Reguliere processen laten aansluiten bij de 

problematiek van een pga'er om doelmatig te ondersteunen". Vraag: wat is de stand van 

zaken op het gebied van de PGA die al een tijd is ingevoerd? Wat zijn knelpunten bij het 

doelmatig ondersteunen.

16 Citaat: ’Het budget voor Handhaving openbare ruimte is verlaagd. De lasten voor de 

constructeur - boa - horecacoördinator zijn ondergebracht in de lasten voor de DVO-UVO 

(programma Overhead)".  Vraag: Is dit slechts schuiven met verschillende posten of heeft 

het een effect op de beschikbare inzet? Graag een overzicht van de beschikbare uren 

‘’handhaving’’ in 2020, 2021 en 2022.

34 e.v.
In de omschrijving wordt ingegaan op  ‘’ het bedrijvenloket, ondernemersloket; -

stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van

nieuwe bedrijven’’ Vraag: Graag nadere uitwerking van deze zaken. Wat houdt het

ondernemersloket in en hoe kunnen ondernemers dit bereiken? Hoe wordt er gewerkt aan

het stimuleren van en onderwijs geven aan startende ondernemers? Wat is het beleid op

het gebied van het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven

66

’In de begroting wordt t.a.v. de exploitatielasten rekening gehouden met de realisatie van 

een nieuw zwembad. Er bestaat een reëel risico dat de kosten hiervan hoger worden dan 

waar nu in de begroting rekening mee wordt gehouden. Daarnaast moet, om nieuwbouw 

op Statenland te realiseren, de skeelerbaan verplaatst worden. Hiervan is de inschatting dat 

dit € 600.000 kost. Hiervoor is nog geen dekking gevonden. Vraag: waar is het bedrag € 

600.000 euro op gebaseerd en is dit afgestemd met SVO.

69 Het weerstandsvermogen ondergrens komt in de begroting 2022 uit op 0,3. Tevens staat er 

dat gestreeft wordt naar een weerstandsvermogen van 1,0 t.o.v. de geidentificeerde netto 

risisco's. Vraag: Hoeveel geld dient er toegevoegd te worden aan de Algemene Reserve om 

een weerstandsvermogen van 1,0 te realiseren.


