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Raadsvragen stand van zaken 

Verzenddatum: 1 ] DEC 2015 

Geachte heer Canter Cremers, 

Uw fractie heeft ons op 16 november 2015 een e-mail met raadsvragen gestuurd over de stand van zaken 
van diverse onderwerpen. Daarnaast heeft u op 17 november 2015 een e-mail met vragen gestuurd aan 
onze medewerker mevrouw Timmermans. Wij hebben deze vragen conform artikel 47 van het Reglement 
van orde behandeld. In deze brief vindt u onze beantwoording. 

Beantwoording vragen 

1) Subsidieregister. Het afgelopen jaar is het publiceren en bijhouden van een subsidieregister met de alle 
door de gemeente toegekende subsidies op de website van de gemeente al een aantal keer toegezegd. 
Toch is het er nog niet te vinden. Kan D66 er op rekenen dat het nu binnen vier weken op de website staat? 
Daarnaast heeft wethouder Kuster aangegeven dat hij wilde onderzoeken om in verband met het vergroten 
van de transparantie alle informatie van de gemeente in het openbaar te maken via een website oid. Kan 
D66 erop vertrouwen dat de wethouder op korte termijn (bijvoorbeeld twee weken een memo naar de raad 
stuurt met betrekking tot de stand van zaken dit onderzoek en zijn voornemen? 

Waar u in uw vraag specifiek op doelt, is inzage in de lijst van subsidies aan alle verenigingen en stichtingen 
op het gebied van sport, welzijn en cultuur. Deze lijst zullen wij openbaar maken en binnen vier weken op 
onze website plaatsen. 
Het opzetten van een subsidieregister (waarin alle soorten subsidies die de gemeente verleent op het gebied 
van duurzaamheid, monumenten, verenigingen/stichtingen, etc.) is een stap verder. We zijn aan het 
onderzoeken of het in het leven roepen van een dergelijk register wenselijk en haalbaar is, gelet ook op het 
feit dat een dergelijk document altijd up to date dient te zijn. 

Het college wil open en transparant zijn en daarom inzage geven in het overheidshandelen door 
documenten proactief te publiceren. Het doel is om definitieve stukken en afgeronde dossiers online te 
publiceren. In een memo zal het college de raad informeren over de mogelijkheden van online publicatie en 
welke kosten dit met zich meebrengt. Deze memo kan de raad met daarin een voorlopig plan van aanpak in 
januari 2016 tegemoet zien. 



2) Pilot buurtbudget. Bij de behandeling van de begroting 2015 is de motie pilot buurtbudgetten inclusief 
reservering van geld aangenomen door de raad. Dit voorjaar is er aanvullend overleg geweest over de 
invulling ervan. Op een vraag van ons van dit najaar werd gezegd dat de uitvoering ervan stilgezet was 
vanwege de bestuurscrisis. Kan D66 (en mede indiener CDA) er op rekenen dat: 
a) met de uitvoering nu binnen vier weken gestart wordt, en 
b) dat het gereserveerde budget voor zover niet meer dit jaar uitgegeven in 2016 voor dit doeleinde 
beschikbaar blijft en 
c) er in de begroting rekening is gehouden met de uitvoering van deze pilot gedurende twee jaar? 

Er is een beperkt jaarlijks budget voor wijkgericht werken. Daarnaast hebben we de post onvoorzien 
verhoogd om bijvoorbeeld nieuwe initiatieven van inwoners te kunnen ondersteunen. 

3) Almende College. Kort voor de zomer nam D66 het initiatief voor een raadsbrede motie voor het opstarten 
van een onderzoek met betrekking tot de nieuwbouw plannen van het Almende College. In de vergadering 
waarin deze motie werd aangenomen gaf het college aan dat de uitkomsten van dit onderzoek dit najaar al 
gereed zouden zijn. In de wandelgangen wordt nu gezegd dat de uitkomsten van het onderzoek komend 
voorjaar voor de raad beschikbaar zullen zijn. Kunt u op korte termijn (bijv. binnen twee weken) een 
tussenstand met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het onderzoek, de vraagstelling en het 
tijdpad voor het gereedkomen en de verdere besluiten hierover naar de raad sturen? 

Peter van de Wardt heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 november de voortgang van het 
onderzoek naar het Almende College, in vervolg op de motie, mondeling toegelicht. 

4) Kappen Nou. Dit voorjaar is er regelmatig overleg geweest over uw voornemen 900 bomen in het kader 
van dunning langs de wegen in het buitengebied te kappen. Naast het actiecomitee Kappen Nou, hebben 
diverse deskundigen, zoals Nico Wissing, zich negatief uitgelaten over dit voornemen. Het is D66 op dit 
moment onduidelijk wat de stand van zaken met betrekking dit dossier is. Kan D66 er op vertrouwen dat: 

a) u op korte termijn (bijv. twee weken) een memo naar de raad stuurt met een uitleg over wat er de 
afgelopen maanden met betrekking tot dit dossier is gebeurd en wat nu de stand van zaken en voornemen 
is? 

Er is een afspraak geweest met de actiegroep op 7 december j l. Gezien de wethouderswissel was het 
belangrijk dat er eerst overleg met de nieuwe wethouder plaatsvond. Er zijn twee rapporten opgesteld; een 
door de actiegroep en een vanuit de gemeente. Deze rapporten hebben op sommige punten 
overeenkomsten. Op basis van de bespreking met de actiegroep gaan we nu conclusies trekken. Daarvan 
wordt de Stichting 'Kappen Nou' op de hoogte gesteld. 

b) er geen dunning en kappen van gezonde bomen plaatsvindt totdat er overleg is geweest met de raad? 

Dit item gaat specifiek over dunning. Niet over het kappen van bomen. Daar gelden andere richtlijnen voor. 
De dunning is een uitvoeringstaak en daarmee aan het college. Wij zullen dit aan uw raad melden. 

5) Nieuwsbrief over projecten. In de afgelopen jaren is er met enige regelmaat door verschillende partijen in 
de raad geklaagd over de gebrekkige communicatie met betrekking tot de (voorgenomen) uitvoering van 
projecten door de gemeente. Dit leidt er regelmatig toe dat we bij vragen van inwoners met de mond vol 
tanden staan. Het onderwerp kwam in de afgelopen bijeenkomsten met de belangen- en 
ondernemersverenigingen ook weer zeer nadrukkelijk aan de orde. Dit is uiteraard niet goed voor ons imago. 
De laatste keer dat dit in de raad aan de orde kwam is onder andere de suggestie gedaan om met enige 
regelmaat (bijvoorbeeld per een a twee maanden) een nieuwsbrief met aankondigingen en uitleg over 
aanpak en voortgang van projecten. Het college zegde toe om daar werk van te maken. Tot nu toe heeft 
D66 daar nog geen resultaat van gezien. Kunt u op korte termijn (bijv. twee weken) een memo hierover liefst 
met plan van aanpak en tijdpad naar de raad sturen? 

Bij de beantwoording van uw vraag gaan wij er van uit dat u de projecten in het fysieke domein bedoeld, 
zoals wegen, parkeerplaatsen, de centrumplannen en sportaccommodaties. Voor elk van deze projecten 
geldt een eigen tijds- en communicatielijn. Daarbij worden brieven naar omwonenden gestuurd, 
informatiebijeenkomsten georganiseerd en wordt er informatie gedeeld via de website, nieuwsbrieven, de 
Gelderse Post en social media. Voorbeelden hiervan zijn de onlangs gehouden informatieavond over de 
bouw van de sporthal en de nieuwsbrief over het sportpark IJsselweide die u iedere twee maanden ontvangt. 
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6) Wmo. Twee weken geleden was onze gemeente nogal negatief aanwezig in het programma Kassa van 
de VARA. Het ging over de manier waarop de gemeentelijke adviseur(s) handelen bij de keukentafel 
gesprekken in het kader van WMO hulpmiddelen. Tegelijk ontvangen we met enige regelmaat klachten over 
lange behandelingstermijnen van aanvragen van bijzonder bijstand, en maken diverse personen die 
regelmatig met het zorgloket te maken zich tegenover D66 zorgen over de werkdruk van de medewerkers 
daarvan. Kan D66 erop vertrouwen dat u op korte termijn (bijv. binnen twee weken na dato) een memo naar 
de raad stuurt waarin u een uitgebreide toelichting geeft over: 

Wij zijn van mening dat het opstellen van een memo over een individuele casus de privacy van betreffende 
inwoner schendt. Daarom zullen wij deze niet opstellen. 

a) De in het programma Kassa behandelde casus en welke vervolgen hieraan gegeven zijn? 

Wij vinden het bijzonder jammer dat de redactie van Kassa! de schriftelijke reactie die wij tijdig hebben 
gegeven niet in de opname heeft meegenomen. Wat ons ook verbaasd heeft is dat Kassa! heeft 
aangegeven dat wij niet wilden verschijnen, terwijl wij niet zijn uitgenodigd. 

b) De algemene richtlijnen voor de uitvoering keukentafelgesprekken, de richtlijnen voor 
toekenning/negatief adviseren inclusief verwijzing naar de beleidsuitgangspunten waarop een en ander is 
gebaseerd, en de aanpassingen die nav de bovengenoemde casus zijn doorgevoerd? 

De beleidslijnen en richtlijnen vindt u terug in het beleidsplan, uitvoeringsplan en de verordening sociaal 
domein, welke door uw raad zijn vastgesteld eind 2014. U kunt deze stukken terugvinden in de raadsapp. 

c) De werkdruk van de medewerkers van de afdeling zorg(-loket) in relatie tot de kwaliteit van het werk en 
de doorlooptijden van aanvragen voor de diverse zaken zoals WMO hulpmiddelen, bijzondere bijstand, etc, 
alsook andere benchmarks? 

Wij hebben met uw raad afgesproken dat wij ieder kwartaal rapporteren, door middel van de monitor sociaal 
domein. Wanneer uw raad vindt dat deze op bepaalde onderwerpen moet worden aangevuld, vernemen wij 
dat graag bij de volgende behandeling, medio januari. Overigens zijn wij ons bewust van de hoge werkdruk 
in het sociaal domein. Dit is inherent aan alle veranderingen waar onze medewerkers voor staan. De laatste 
maanden zijn extra medewerkers aangetrokken, teneinde de werkdruk te verlagen. Daarnaast proberen wij 
alle activiteiten die niet behoren tot het primaire proces 'weg te houden' bij deze medewerkers. 

7) Financiële beleidsnota's. In het rapport van Weiconsult wordt geadviseerd de controlerende en 
kaderstellende rol van de raad meer invulling te geven door het beleidsnota op diverse terreinen 
(reservebeleid, activabeleid, risicobeleid, grondbeleid, verordening financieel beheer) door de raad te laten 
vaststellen. In uw coalitie akkoord staat dat u uitvoering gaat geven aan de adviezen van dit rapport. Kan 
D66 er op vertrouwen dat u: 

a) Op korte termijn (bijv. twee weken) een memo naar de raad stuurt met een plan van aanpak inclusief 
tijdpad voor de productie en behandeling door de raad van de verschillende genoemde beleidsnotities? 
b) dito met de andere adviezen van Weiconsult voor zover relevant? 

Het college heeft toegezegd met de aanbevelingen van het rapport Weiconsult aan de slag te gaan. Op dit 
moment ligt voor ons de prioriteit bij de behandeling van de begroting in de raad. Daarna zullen wij als nieuw 
college, indachtig de opdrachten vanuit uw raad en de adviezen uit het rapport Welconsult, prioriteiten gaan 
stellen. Dit vraagt enige tijd. De door u gestelde termijn van twee weken is daarvoor onvoldoende. 

8 ) Ring van Uzersteden. Een vertegenwoordiger van D66 (ondergetekende) is dit jaar meegegaan naar de 
bijeenkomst van het internationale samenwerkingsverband Ring van Uzersteden. Naar aanleiding daarvan 
heeft D66 een sterke behoefte aan een grondige evaluatie van de deelname hieraan. 

a) Is het mogelijk hiervoor op korte termijn afspraken met vertegenwoordigers van de verschillende 
betrokkenen en raadsfracties in te plannen en een tijdpad aan te geven voor de verdere besluitvorming 
hierover? 
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Het streven is om, zo mogelijk, nog dit jaar de evaluatie te bespreken met de deelnemers aan 
jaarvergadering en raadsontmoeting. 

b) bij de bijeenkomst van de Ring van Uzersteden te Sicilië is gesproken over een bezoek aan de gemeente 
door vertegenwoordigers van de Noorse stad 0vre Eiker. Daarbij werd gedacht aan november. Wat is de 
stand zaken met betrekking tot dit bezoek? 

De planning is dat de delegatie uit 0vre Eiker Noorwegen begin februari 2016 met ongeveer 20 personen 
naar Oude IJsselstreek komt. 

c) Wat is de stand van zaken en het verdere voornemen met betrekking tot de andere samenwerking met 
een gemeente in Noorwegen die eerder dit jaar op een raadsrotonde aan de orde werd gesteld? 

Uit de contacten die wij na de raadsrotonde hebben gehad, is gebleken dat de belangstelling vanuit Asnes 
flink is afgenomen. Wij hebben afgesproken dat de gemeentesecretaris van Asnes ons (de wethouder) gaat 
opbellen als zij nog geïnteresseerd zijn. 

9) Diverse projecten/voorstellen. In de afgelopen vergaderingen met de vertegenwoordigers van de 
belangen- en ondernemersverenigingen zijn (naast het hierboven al genoemde) een aantal projecten en 
voorstellen aan de orde gesteld. Op de vergadering bleek dat de meeste al langere tijd bij u bekend en in 
behandeling zijn. Van lang niet alle zaken waren alle raadsleden op de hoogte. Kan D66 er op vertrouwen 
dat u op korte termijn (bijv. twee weken) een memo naar de raad stuurt met een toelichting op de 
behandeling van de verschillende projecten/voorstellen tot nu toe, uw visie op deze projecten/voorstellen en 
uw plan van aanpak inclusief tijdpad voor het verder vervolg van de behandeling ervan? 

De gemeente heeft te maken met een veelheid van initiatieven en projecten, in verschillende stadia van 
ontwikkeling en binnen verschillende domeinen. Binnen de dynamiek van de huidige samenleving, zou ieder 
overzicht hiervan bij het opschrijven al achterhaald zijn. Ook gaat de tijd die hiermee gemoeid is ten koste 
van de beschikbare capaciteit voor uitvoering. 

10) Burgervisitatiecie. Dit najaar zou een evaluatie van de omgang met de adviezen van de burgervisitatiecie 
plaatsvinden. Kan D66 er op vertrouwen dat u op korte termijn (bijv. binnen twee weken na dato) een memo 
naar de raad stuurt met de uitkomsten hiervan? 

In het eerstkomend Presidium waarbij gesproken wordt over de organisatieontwikkeling, geeft de 
gemeentesecretaris een toelichting op de voortgang m.b.t. de uitvoering van de adviezen van de 
burgervisitatiecommissie. 

In het verlengde hiervan: De gemeente secretaris heeft al weer meer dan een maand geleden toegezegd 
een overzicht van de ambtelijke staf (organogram) met contactpersonen voor de verschillende onderwerpen 
naar de raad te sturen. Kan D66 erop vertrouwen dat dit op korte termijn (bijv. binnen twee weken) naar de 
raad wordt gestuurd? 

Een dergelijk overzicht wordt u binnen twee weken toegezonden, via de griffie. 

11) Vestigingsklimaat. Het is voor de gemeente en de inwoners van groot belang dat de grote oppervlakte 
aan braakliggende bedrijfsterreinen zo snel mogelijk wordt verkleind. Dit kan een belangrijk positief effect 
hebben op de financiële positie van de gemeente, zeker als de opbrengsten worden gebruikt voor 
bijvoorbeeld het verkleinen van de schuldenpositie. Actieve werving kan samen met een optimaal 
vestigingsklimaat aan het gewenste resultaat bijdragen. Het afgelopen jaar heeft D66 bij herhaling gevraagd 
om een gedegen onderzoek naar het vestigingsklimaat voor bedrijven. Het college heeft hier een toezegging 
gedaan. Het is echter onduidelijk wat er inmiddels op dit dossier is gedaan. Kan D66 erop vertrouwen dat u 
op korte termijn (bijv. binnen twee weken na dato) een memo naar de raad stuurt met de stand van zaken 
met betrekking tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar het vestigingsklimaat. En mocht het al 
gebeurd zijn: de uitkomsten en plan van aanpak voor de optimalisatie en het stimuleren van de uitgifte van 
kavels? 

We onderschrijven het belang van een voortvarende verkoop van braakliggende industrieterreinen. Dit 
versterkt inderdaad onze financiële positie en het draagt bij aan de werkgelegenheid in onze gemeente. 
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Opgemerkt wordt, dat er sprake is van toenemende belangstelling cq optieverlening van industriegrond in 
onze gemeente. 

De West-Achterhoek gemeenten hebben besloten om de Marketing & Acquisitie-inspanningen voor het 
Bedrijvenpark A18 en DocksNLD te intensiveren. Daarnaast wordt afstemming gezocht in de verkoop van 
overige bedrijventerreinen in de West-Achterhoek. Binnen de West-Achterhoek wordt gewerkt aan een 
maatregelenoverzicht die de verkoop van RBT-kavels en overige bedrijventerreinen in de West-Achterhoek 
een impuls moeten geven. 

Vanuit het Regionale POHO-DE wordt gewerkt aan een actualisatie van het Regionaal Programma 
Bedrijventerreinen. Naast de kwantitatieve insteek (vraag en aanbod) wordt ook in kwalitatieve zin 
onderzocht welke maatregelen bijdragen aan een goed vestigingsklimaat. 

Het kwalitatieve inzicht waartoe u hebt verzocht, wordt dus geleverd op basis van uitkomsten van lopende 
onderzoeken voor de (West)Achterhoek. We verwachten de resultaten van beide onderzoeken voorjaar 
2016 met u te kunnen delen. 

De volgende vragen zijn per mail aan mevrouw Timmermans gesteld, op 17 november 2015: 

1) We hebben het gehad over verstrekkingen in het kader van de WMO zoals scootmobielen. Ook genoemd 
zijn trapliften en andere woningaanpassingen. Zijn er nog andere van dit soort zaken afgezien van 
rolstoelen? Van scootmobielen zei je dat ze op jaarbasis 275.000 euro kosten. Hoeveel geld gaat er in de 
andere onderwerpen (trapliften, woningaanpassingen,....) om? Hoeveel kost het aan ambtelijke tijd (en 
geld) om een aanvraag in behandeling te nemen en af te handelen? Zijn er op dat terrein nog efficiëntie 
voordelen mogelijk? 

Er zijn drie soorten voorzieningen; leefvoorzieningen materieel (zoals scootmobielen, rolstoelen), 
leefvoorzieningen immaterieel (zoals de regio taxi) en woonvoorzieningen (zoals woningaanpassingen en 
trapliften). In totaal is er begroot voor deze voorzieningen € 1.324.800 in 2015. In de kwartaalrapportages 
aan de raad wordt de stand van zaken, ook voor de Wmo-voorzieningen, meegenomen. 

Ten aanzien van het detailniveau: deze vragen betreffen voornamelijk bedrijfsvoering. De raad stuurt op 
hoofdlijnen. De uitvoering is aan het college. Met betrekking tot het proces: dit wordt meegenomen in de 
notitie aan de raad die is toegezegd ten aanzien van het proces voor de bijzondere bijstand. 

2) De indeling van programma 2 is helder. De vraag was ook hoeveel geld gaat er naar ieder van de 
deelgebieden? Wat wordt er trouwens bedoeld met dierenopvang en hoeveel geld gaat daarin om? 

De stand van zaken hierover wordt in de kwartaalrapportages aan de raad verwerkt. Met dierenopvang wordt 
de regionale bijdrage aan dierenambulance en Dierencentrum Achterhoek bedoeld. 

3) Er was een paar jaar geleden berekend wat de uitvoering van de wettelijke taken door de gemeente kost. 
Wat zijn daarvan globaal de kosten? Zelf gaf je aan dat je de wettelijke taken op verschillende niveaus 
kunnen worden uitgevoerd. Ik ga ervan uit dat niet alles op het moment op het minimale niveau wordt 
uitgevoerd. Wat is er maximaal te bezuinigen als wel alles op het minimale niveau wordt uitgevoerd? 

Dit onderdeel kan worden meegenomen in de verdere uitwerking van de aanbevelingen van de analyse van 
Welconsult. Zo zou deze vraag aan kunnen sluiten bij het maken van een nadere analyse op de afwijkingen 
in uitgaven ten opzichte van de verdeling van het gemeentefonds voor de verschillende clusters. 

4) Hoeveel geld gaat er op het moment per jaar in de bijzondere bijstand om? Waaraan wordt het op 
hoofdlijnen uitgegeven? 

Dit wordt meegenomen in de notitie aan de raad ten aanzien van het proces bijzondere bijstand. 

5) Wat is het voordeel voor de gemeente als de uitgifte van industriegrond 2x vlotter dan gepland verloopt? 
Is er een voordeel voor de gemeente als alle industriegrond over drie jaar is verkocht? Wat is er maximaal 
aan groenstroken op korte termijn aan particulieren etc te verkopen. En wat levert dat op? 
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Deze vragen zijn dermate hypothetisch van aard, dat beantwoording per definitie theoretisch zou zijn en 
gefundeerd op niet reële aannames. Het verkopen van groenstroken in de bebouwde kom levert in de regel 
vrij weinig op, omdat het vaak om kleine stukken grond gaat en relatief hoge kosten (inmeten, juridische 
procedures wegens verjaring, ambtelijke uren etc). 

6) Zijn er nog zijn investeringen waarvan de afschrijvingen binnen nu en drie jaar aflopen? Wat kost het om 
deze versneld in 2016 af te schrijven? 

Conform de aanbevelingen van Welconsult, onderzoeken we in 2016 de mogelijkheden tot versneld 
afschrijven. 

7) Kun je voor me op een rijtje zetten hoeveel fte aan wijkcoördinatoren, aanspreekpunten, 
gebiedsmakelaars en we op het moment hebben en wat deze ruwweg kosten? 

Dit betreft bedrijfsvoering. Een overzicht van de personeelskosten op hoofdlijnen is in de 
programmabegroting in bijlage F terug te vinden. 

8) Hoeveel fte is overigens in vaste dienst bij de gemeente, hoeveel tijdelijk, hoeveel ingehuurd, hoeveel 
gedetacheerd bij andere organisaties? 

In de beantwoording op de raadsvragen van 6 oktober 2015, is een bijlage opgenomen van de externe 
inhuur. 

9) Wordt er eigenlijk nog geld uitgetrokken voor het realiseren van een milieustraat? Zo ja, hoeveel? 

Er is geen apart budget opgenomen voor de realisering van een milieustraat in onze gemeente. 

10) Wat zijn op het moment eigenlijk (globaal) de gemeentelijke kosten van schuldsanering per geval? 

De gemiddelde kosten per geval zijn minder relevant; de trajecten van schuldsanering verschillen heel erg 
van elkaar. Het kan gaan om ondersteuning door een schuldhulpmaatje, waarbij mensen veel zelf regelen. 
Het kan ook gaan om een traject waar de gemeente actief bij betrokken is, en als casemanager optreedt. De 
inzet van uren kost dan ook geld. Het maakt dan ook uit of het gaat om een minnelijk traject of een WSNP-
traject. Als de dienstverlening van de Stadsbank noodzakelijk is, verschilt het of een budgetbeheerrekening 
basis, of een budgetbeheerrekening totaal nodig is. De duur van het traject maakt ook uit. Als het gaat om 
trajecten waar de Stadsbank bij betrokken is, kunnen we op hoofdlijnen in beeld brengen wat de kosten van 
de Stadsbank zijn. 

11) Mijn partijgenoten waren nogal verbaasd dat de ozb over drie jaar aan de maximum invulling volgens 
huidige berekening zit en ze konden dat zelf niet zo snel uit de begroting halen. Hoe kunnen we dat 
terugvinden? 

Dit is terug te vinden in het dekkingsplan in de begroting op pagina 86: in 2016 zijn de extra opbrengsten 
667.000, oplopend naar 1.342.000 in 2019. Deze 1.3 min is de beschikbare ruimte aan belastingcapaciteit 
op basis van de huidige norm van het ministerie. Na 2016 is de verhoging daarmee ongeveer 3% per jaar, 
waarna in 2019 het maximum is bereikt. Elk jaar wordt de norm opnieuw bepaald, waarmee de beschikbare 
belastingcapaciteit nog kan wijzigen. 

12) Iemand riep dat je ook kunt bezuinigen op de inkoop. Hoeveel gaat er om in de gemeentelijke inkoop 
en uit welke grote hoofdposten is dat opgebouwd (omschrijving plus bedrag). 

Het bedrag wat omgaat in de inkoop fluctueert jaarlijks. Vaste contracten lopen meerjarig door en voor een 
ander deel vinden nieuwe aanbestedingen plaats. Door gunstig in te kopen, kun je bezuinigen. Hier wordt al 
in de uitvoering op gelet. Ten aanzien van het sociaal domein zijn hier voorbeelden van opgenomen in de 
nota 'Voorbij de zure appel.' Echter, prijs is niet alleen van doorslaggevend belang. Ook kwaliteit en volume 
spelen een rol bij de beoordeling. 
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13) Uit mijn hoofd: Een of twee jaar geleden hebben we nog gediscussieerd over het terugbrengen van 
gemeentelijke kunstuitgaven van 2 naar 1% van de investeringen meen ik. Hoeveel geld is daarmee in 2016 
en verder gemoeid? 

De reservering aan kunstuitgaven is beëindigd. 

Vragen 
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

& 0 : Mevrouw G.H. Tamminga Vreeze 
secretaris 
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