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1 blz 45 Er staat "een meer duurzame gemeente in 2018". Klopt 

dit of moet dit een later jaartal zijn?

Dit moet inderdaad een later jaartal zijn. Hier is 2022 bedoeld.

2 blz 53/54 Er wordt gesproken over de opgave recreatie en 

toerisme. In de kadernota staan diverse bezuinigingen 

op het gebied van regionale samenwerkingen voor het 

bevorderen van toerisme. Graag een toelichting hierop 

of dit elkaar niet teveel tegen werkt. 

In de kadernota staat in de tabel in de bijlage de bezuinigingen die over de volle breedte 

van de organisatie zijn opgehaald. Het veld van toerisme en recreatie is niet wettelijk 

gebonden en daarmee is er de mogelijkheid om op te bezuinigen. Het college heeft er 

voor gekozen om niet de bezuinigen op bestaande routes en een keuze te maken tussen 

zaken die nog uitgevoerd moeten worden en ‘lidmaatschappen’’ van promotieorganisaties 

(in het jaar ode aan het landschap zijn de voorgenomen extra bankjes in het buitengebied 

geschrapt, ook worden na 2022 de lidmaatschappen die passen bij het thema vestingstad, 

zoald Liniebreed ondernemen heroverwogen). 

3 blz 57 Er staat vestigingen en functiemenging. Wat wordt 

hiermee bedoeld?

Vestigingen betreft het aantal vestigingen van bedrijven in het betreffende jaar.

Functiemenging is een index dat de verhouding tussen banen en woningen weergeeft. Dit 

varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er 

evenveel banen als woningen.

4 blz 68 Hier staat 75 woningen voor Statenland. Eerder is er 

gesproken over ca. 100 woningen. Wat is juist? Graag 

met toelichting. 

Het gaat om circa 100 woningen. In de startfase van de projectontwikkeling wordt een 

inschatting gedaan. De huidige inschatting is 100 woningen. Dit kunnen we preciezer 

inschatten als het stedenbouwkundig plan gereed is en is mede afhankelijk van het 

woninbouwprogramma.

5 blz 68 Bij 6.7.2.1 wordt gesproken over lobby voor 

woningbouw buiten de rode contour. Wordt hiermee 

Kerkwetering bedoeld of zijn er nog andere locaties 

buiten de rode contour? 

Het gaat om de locaties Kerkwetering en Hekendorp waar in totaal 550 woningen 

gerealiseerd kunnen worden.

6 blz 101 Waarom is er een begroting en een rekening voor 2020 

van de BNG? En waarom is de begroting van 2021 drie 

keer zo hoog als die van 2020? 

In de najaarsnota 2020 is de raming van de inkomsten van de BNG aangepast gelet op de 

verwachtingen die er toen waren. Nu blijkt deze bij het opmaken van de jaarrekening 2020 

toch hoger uit te vallen. De raming voor de begroting 2021 is gebaseerd op de prognose 

die wij van de BNG hebben ontvangen. 

7 blz 150 Hier staat een kopje "Algemene reserve=". Volgens ons 

moet dit = teken weg. 

Klopt, is aangepast in definitieve versie.
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