
Beantwoording vragen technische vragenronde 31 mei 2018 

Door omstandigheden zijn de technische vragen voor programma 2 / sociaal domein nog niet beantwoord. De beantwoording hiervan volgt zo spoedig 

mogelijk volgende week. Onderaan dit document staan de nog openstaande vragen: 

Voorjaarsnota 2019 

• Is er al meer te zeggen over de enveloppegelden? Kunnen we hier al actie op ondernemen om hier aanspraak op te maken? 
Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerkingsafspraken voor de maatschappelijke opgaven uit het IBP (InterBestuurlijk programma). Per opgave 
komen er verschillende akkoorden, afspraken en acties. Wij kunnen hiervoor nog geen aanspraak maken. In de algemene ledenvergadering van de 
VNG (27 juni 2018) wordt de programmastart IBP ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd. 
Voor wat betreft de enveloppegelden klimaat is het klimaatakkoord in hoofdlijnen gereed (bron: meicirculaire 2018). Ook deze zal ingebracht worden 
in de algemene ledenvergadering van het VNG. Er zijn al wel middelen hieruit beschikbaar gesteld aan geselecteerde gemeenten die aan de slag 
gaan met een pilot aardgasvrije wijken. 
 

1e berap 2018 

• Blz. 7: Nota sportaccommodaties “Na de coalitievorming…” Wanneer precies? 

In de tweede helft 2018 wordt de nota sportaccommodaties opgepakt.  

 

• Blz. 8: Wat zijn civieltechnische kunstwerken? 

Dit zijn niet voor bewoning of bedrijvigheid bestemde bouwwerken, zoals bruggen, viaducten, tunnels, steigers , kademuren etc.  

 

• Blz. 16: bullet 4 glasvezel buitengebied : de drempel was 50% en geen 75% en de voorlopige opleveringsdatum is januari 2020. Dat is 1,5 jaar! En 

het is ook nog eens voorlopig. Zijn hier geen betere/duidelijkere afspraken over te maken? 
De vraagbundeling is afgerond. De voorbereidingen voor aanleg zijn gestart. Met de aanleg wordt binnenkort begonnen. Zodra er een woning 

aangesloten is dan kan men ook al direct gebruik maken van de diensten via de glasvezel. Het opleveren heeft betrekking op de laatste aansluiting in 

het gebied van de vraagbundeling.  

Over de uitvoering zijn/worden duidelijke afspraken gemaakt, samen met onze buitendienst. De aannemer brengt de mensen op de hoogte van de 

stand van zaken, wanneer aanleg en aansluiting plaats zullen vinden. Gelet op de onafhankelijke rol van de gemeente, wij mogen daar geen 

bemoeienis mee hebben volgens Brussel, kunnen wij het proces verder niet bespoedigen. In overleg met de gemeente, onze buitendienst, wordt 

bekeken met hoeveel graafploegen er tegelijk gewerkt kan worden om de aansluitingen zo snel mogelijk te realiseren.  

 

• Blz. 17: Samenwerking grensoverschrijdende samenwerking bullet 3: Worden hier ook Duitse basisscholen bij betrokken? 

Dit gaat over het project IJzerwijs dat inmiddels heeft plaatsgevonden. Hierbij is geprobeerd om ook Duitse scholen te betrekken. Dat is dit jaar niet 

gelukt; is wel weer inzet van het project IJzerwijs 2019. Wel heeft een Duitse smid, relatie uit het netwerk van de Ring van Europese IJzersteden, 

geholpen met smeden. 

 



• Blz. 20: Bij een Strategisch personeelsbeleid horen m.i. ook stageplekken. Hoe zit het daarmee? 

Het aanbieden van stageplekken hoort bij een (gemeentelijke)organisatie. Dit om studenten de kans te bieden om een goede opleiding te kunnen 

volgen en afmaken. Daarnaast om jongeren de kans te bieden om in een gemeentelijke organisatie rond te kijken en warm te maken voor de 

(gemeentelijke) overheid. Zodat we uiteindelijk een jonger personeelsbestand krijgen. Het aanbieden van stageplekken is niet specifiek gelinkt aan 

Strategisch personeelsbeleid.   

 

• Blz. 20: “We zetten steeds meer in op online...” Hoe bereiken we de mensen die niet online zijn en wordt deze groep niet te snel vergeten door de 

ambtenaren omdat het meer moeite kost? 

We bereiken onze inwoners die niet online zijn via de traditionele kanalen: per brief, telefonisch of ze komen langs bij de balie. We besteden net 

zoveel aandacht aan de inwoners die niet online contact met ons zoeken als degenen die dit online doen. We hebben een team frontoffice die alleen 

maar mensen persoonlijk via de telefoon of aan de balie te woord staan. 

 

Jaarstukken 2017 

• Blz 3: Bedrijfsvoering: Uitgaven en inkomsten wijken af van prognoses: oorzaken? 

Een uitgebreide toelichting op de afwijkingen van de uitgaven en inkomsten binnen de bedrijfsvoering is terug te vinden op pagina 127 tm 131 van de 

jaarstukken. De bedrijfsvoerings- kosten en opbrengsten zijn voor een deel direct toe te rekenen aan de taakvelden en voor een deel overhead. De 

toe te rekenen bedrijfsvoering kosten aan taakvelden vindt plaatsen aan de hand van de urenregistratie. 

 

Afwijkingen binnen programma’s ten opzichte van de begroting, maar zonder financiële consequenties op het totale saldo worden niet specifiek 

toegelicht in de jaarrekening. Over de programma’s heen zijn er voornamelijk afwijkingen door de verdeling van de interne kosten en de rentekosten. 

De rentekosten zijn bij de begroting op taakveld 0.5 Treasury begroot, terwijl deze bij de jaarrekening zijn toegerekend aan het betreffende taakveld. 

Dit verklaart het grootste verschil in uitgaven en inkomsten ten opzichte van de primitieve  begroting (zie blz 96 Overzicht baten en lasten). Deze 

vraag is bij de technische vragen ook al mondeling toegelicht.  

 

• Blz. 10: Parkeervoorziening DRU, beschikbaar € 550.000. Wanneer wordt de tijdelijke oplossing vervangen door de permanente parkeervoorziening? 

In de loop van 2018. Voorbereidingen en een klein onderdeel worden momenteel uitgevoerd. Na het ‘festivalseizoen’ komt de volledige uitvoering tot 

stand. 

• Blz 12.  Gemeentelijk bezit: graag een overzicht van de gebouwen en (grotere) percelen die zijn verkocht en welke nog niet zijn verkocht (en wel te 
koop staan). Welke gebouwen hebben we nog in beheer? 
In het groen de gronden die (nog) niet verkocht zijn. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hieronder een overzicht van de gemeentelijke gebouwen en de status hiervan: 

GEMEENTELIJKE GEBOUWEN  

(per 1 juli 2018, exclusief sportaccommodaties) 

NAAM ADRES STATUS 

OVERHEIDSGEBRUIK 

Brandweerkazerne 
Silvolde 

De Breide 74 Silvolde 

In gebruik bij Brandweerregio 
Brandweerkazerne 
Varsseveld 

Klaproosstraat 28 Varsseveld 

Brandweerkazerne 
Gendringen 

Nijverheidsweg 27 Gendringen 

Gemeentehuis Gendringen Staringstraat 25 Gendringen 

In gebruik bij gemeente 

Gemeentewerf Ulft De Hogenkamp 10 Ulft 

Werkplaats Pastoriehof 
(begraafpl) 

Pastoriehof Varsseveld 

Werkplaats Varsseveld 
(begraafpl) 

Burg. Van de Zandestraat Varsseveld 

Rioolgemaal Debbeshoek Debbeshoek t.h.v. nr. 22 Ulft 

MAATSCHAPPELIJK GEBRUIK 

Klooster Sluseborch F.B. Deurvorststraat 43 Ulft 
Verhuurd aan Stichting IJzersterk Ondernemen, 
deels maatschappelijke invulling 

Vm.  school St. Antonius Kannunik de Vriesstraat Ulft Maatschappelijke herbestemming 

Ulftse Nachtegalen Biezenakker 2 Ulft Evt. overdragen aan gebruikers 

Bijeenkomstgebouw 
Weegbree 

Weegbree 8 Gendringen Evt. overdragen aan gebruikers 



Brandspuithuisje Netterden Netterdensestraat 1-001 (t.h.v. nr. 18) Netterden Evt. overdragen aan gebruikers 

Rioolgemaal Marktstraat 
(oud pomphuisje) 

Marktstraat Silvolde Evt. overdragen aan gebruikers 

DRU Industriepark: 

Portiersgebouw Hutteweg 24  Ulft 

Afhankelijk van Visie DRU 

SSP-hal / Koepeloven Dru-laan 2 Ulft 

Loonbureau Hutteweg 26a Ulft 

Afbramerij Hutteweg ong. Ulft 

Molens: 

De Engel Hiddinkdijk 4 Varsseveld  

Gerritsen Molenberg 4 Silvolde  

Polse Molen Tamboerpad 2A Ulft 
Is alleen een romp. Kan verkocht worden, maar ligt 
buiten kernwinkelgebied. 

Speciale accommodaties: 

Dierenpark Oeroeboeroe 
Hogeweg t.h.v. nr. 11/ Dr. 
Schaapmanstraat 

Ulft Alleen ondergrond 

Kinderboerderij Engbergen Ulftseweg Gendringen 
Exploitatie uitbesteed aan stichting Kinderboerderij 
Engbergen. Groot onderhoud bij gemeente. 

Schaapskooi Vennebulten Schapendijk 2-001 Heelweg In gebruik bij stichting Vennemarke 

Openluchttheater Engbergen Gendringen  

In gebruik bij stichting Openluchttheater Engbergen 

 

 



Overgedragen accommodaties: 

Buurtschapshuis Heelweg Molenweg 17 Heelweg 
Recht van erfpacht + beheer & exploitatie & gehele 
onderhoud bij beheersstichting  

Buurtschapshuis Sinderen Sinderenseweg 112 Sinderen 
Recht van erfpacht + beheer & exploitatie & gehele 
onderhoud bij beheersstichting 

Hummeltje Tummeltje Roggestraat 19 Varsseveld 
10 jr recht van opstal verleend aan Wonion ivm 
huisvesting statushouders. Groot onderhoud 
gemeente, maar waarschijnlijk sloop na 10 jaar. 

OVERIG VASTGOED 

Garageboxen Grotestraat 91  Gendringen Verhuurd 

Plaatsen in Stallingsgarage Kerkstraat Ulft Verhuurd 

Vm.  gemeentehuis 
Varsseveld 

Boterstraat 2 /  
Kerkplein 7 

Varsseveld Verhuurd 

Bedrijfshal bij station 
Terborg 

Stationsweg 25-003 Terborg Verhuurd 

Woning Zeskamp Zeskamp 3 Ulft Verhuurd 

Woning Ettensestraat 25 Terborg Alleen grond, recht van opstal Liander 

Oranjestraat Varsseveld 
Oranjestraat  
achter nr. 68 

Varsseveld Door ligging moeilijk verkoopbaar.  

    
 

    
 

GEBOUWEN IN TRANSITIE: 

Joy  incl. woning 
F.B. Deurvorststraat  
21 / 21a 

Ulft Verkoopproces via makelaar 

 

 



• Blz 13: Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Welke invloed heeft het aantal zienswijzen op de organisatie gehad qua inspanningen/inzet 

personeel. Waar vanuit gegaan bij de start en hoeveel fte/uren uiteindelijk nodig gehad. Heeft het niet tijdig afhandelen bestemmingsplan 

buitengebied verder nog consequenties gehad? 

De totstandkoming van het bestemmingsplan Buitengebied heeft lang geduurd. Het is een heel groot bestemmingsplan dat 90% van de gemeente 

beslaat en vier oudere bestemmingsplannen (plus een hoop kleintjes)  vervangt. Er is gestreefd naar een zorgvuldig en kloppend bestemmingsplan. 

Bewoners, gebruikers en belangenorganisaties zijn volop betrokken en er is een uitgebreide procedure gevolgd. Het is niet meer na te gaan hoeveel 

uur/fte er oorspronkelijk voorzien was met betrekking tot de behandeling van zienswijzen.  Zodra het bestemmingsplan geactualiseerd is, wordt de 

huidige stagnatie doorbroken. Zo zijn er nieuwe individuele initiatieven zijn meegenomen in het plan, met name uitbreidingsmogelijkheden op 

perceelniveau. Inwoners en bedrijven kunnen hier invulling aan geven wanneer het nieuwe plan is vastgesteld. Na inwerkingtreding van het plan 

kunnen voor vergunningen weer leges worden geïnd.. Daarnaast is het opnemen van actuele (woon)bestemming voor diverse inwoners van belang 

voor hun hypotheek en voorziet het plan op enkele onderdelen in ruimere of actuelere regels, bijvoorbeeld ten aanzien van bijgebouwen of 

functieverandering. Tot slot krijgen inwoners en bedrijven met een actueel (digitaal) plan makkelijker inzicht in de mogelijkheden die zij hebben. 

• Blz 30: vrijetijdseconomie: waar staat de afkorting ‘ERIH’ voor? 
ERIH: European Route of Industrial Heritage 
 

• Blz. 32: duurzaamheidsleningen: zijn de beschikbare bedragen nog toereikend of moet er meer budget worden toekend? 

We hebben € 2 mln.  gereserveerd voor 4 jaar (2018-2021). Op dit moment is het jaarbudget van € 500.000 al op; nog niet alle aanvragen voor 

leningen zijn beoordeeld. We hebben afgesproken dat het budget van de overige jaren naar voren gehaald kan worden. Dat gaan we dus ook doen. 

Voor 2018 en 2019 zal de € 2 mln. wel voldoende zijn, maar voor de jaren daarna jaren mogelijk niet. Als de trend zich doorzet is aanvullend budget 

nodig. Hoe veel hangt af van eventuele leningen die het Rijk voornemens is in te stellen en van de aflossingen op de leningen die ook weer ingezet 

zouden kunnen worden. We volgen dit nauwgezet en informeren de raad als er ontwikkelingen zijn. 

 

• Blz. 37: Wat waren de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek telefonische bereikbaarheid? 

Belangrijkste aanbevelingen waren om, de telefoons goed in te stellen en deze ook altijd bij je te hebben. Ambtenaren hebben allemaal een eigen 

telefoon en daarmee is de rinkelende telefoon op het bureau verleden tijd. Een andere belangrijke aanbeveling was om de voicemail goed ingesteld te 

hebben, zodat een beller altijd een boodschap kan achterlaten. Het afluisteren en opvolgen van de voicemail berichten is een logische volgende 

aanbeveling.  

 

• Blz. 41: Continuïteit organisatie: Dit heeft de ingrediënten opgeleverd voor de verander ontwikkelagenda voor 2018. Wat houdt dit in? 

De veranderagenda heeft de volgende onderdelen gekregen: 

- Werken vanuit een heldere waarom en waartoe 

- De juiste persoon, op de juiste plek op het juiste moment 

- Samen begrippen doormaken 

De achterliggende gedachte is dat een professional het nodig heeft om goed te weten waarom hij of zij met een bepaalde opgave bezig is en waartoe 

dat moet leiden. Als je dat helder hebt, ben je in staat om accuraat en zelfstandig te handelen. Hetzelfde verstaan we onder adviseren, integraal 



werken en in control zijn, bevorderd de effectiviteit van de organisatie. Voor de 3 genoemde onderdelen zijn we bezig met verschillende acties om hier 

vorm en inhoud aan te geven. 

• Pag 64 en 65: de opbrengsten afvalstoffenheffing zijn op pagina 64 anders dan op pagina 65. Klopt dit? Tevens is de dekking op afvalstoffen 101%. 
Wat gebeurt hiermee (aangezien de opbrengsten maximaal kostendekkend mogen zijn).  
We hebben in 2017 € 2.458.730 ontvangen aan afvalstoffenheffing, daarnaast ontvangen wij afgerond € 36.000 aan reinigingsrecht bij bedrijven 
ontvangen. Dit reinigingsrecht bedrijven wordt niet meegenomen bij de opbrengsten vanuit afvalstoffenheffing bij inwoners op pagina 64. Dit verklaart 
het verschil, waarmee de totale opbrengsten voor afval op pagina 65 neerkomen op afgerond € 2.494.000.  
In 2017 zijn de opbrengsten iets hoger dan de kosten geweest (ruim 1%). Kleine overschotten en tekorten nemen wij mee in het resultaat. Op het 
moment dat de kosten hoger zijn, komt dit ten laste van het resultaat. Enkele jaren terug is het resultaat aanzienlijk positief geweest en is besloten dit 
een jaar later terug te geven aan de inwoner. 
 

 

• Pag 65: Willen graag weten wat we gedaan hebben met de lokale heffingen afval: specificatie opbrengsten en uitgaven afval ontbreekt. 

De uitgaven van afval bestaan uit inzamelkosten, afvalverwerking, kringloop, papier, PMD, KCA, luiers en textiel, beheer en reiniging 

verzamelcontainers, straatreiniging, afval en milieuvoorlichting, containermanagementsysteem, kwijtschelding, communicatie etc. De inkomsten 

bestaan uit vergoedingen uit grondstoffen PMD, papier, textiel, glas, kringloop en afvalstoffenheffing en reinigingsrecht. 

Om meer inzicht te geven in de cijfers hierachter kunnen we in een raadswerkbijeenkomst of raadscommissie een toelichting geven over de werkwijze 

rondom afval. 

 

• Pag 65: Specificatie kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Onder welke producten weggeschreven? 

Kwijtschelding wordt verleend op de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor 2017 is er voor € 109.200 aan afvalstoffenheffing en voor € 191.447 

aan rioolheffing kwijtschelding verleend. 

• Pag 74: waar bestaan de opbrengsten op wegen en civieltechnische kunstwerken uit?  
De opbrengsten op wegen betreffen met name herstelkosten, veroorzaakt door bijvoorbeeld privé veroorzaakte schade aan de weg of door partijen 
die kabels en leidingen aanleggen waarna de wegen weer moeten worden hersteld. Daarnaast hebben we een kleine subsidie ontvangen voor het 
realiseren van een fietsvoorziening in een wegdek en is er € 44.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve wegen (zie pagina 112).   

  De inkomsten voor civiel technische kunstwerken in 2017 betreffen volledig herstelkosten van schades. 

• Pag 98/99 Staan 2 straten in opsomming die (mijns inziens) niet in 2017 zijn aangepast. Reconstructie Charl. de Bourbonstraat te Varsseveld op dit 
moment in de afrondende fase. Hoofdstraat Varsselder moet nog. Waarom hier opgenomen? 
Er hebben in 2017 daadwerkelijk (voorbereidende) werkzaamheden plaatsgevonden met een investeringswaarde van meer van € 5.000. 
 

• Pag 112: reserve sociaal domein; bij de onttrekking reserve sociaal domein is een bedrag van ruim 662.000 genoemd. Dit is anders dan de 480.000 
zoals genoemd op pagina 3 (onttrekking reserve sociaal domein).  
We zijn in de afrondende fase, de definitieve last wordt in overeenstemming met de accountant verwerkt in de nieuwe versie van de jaarstukken. De 
reserve SD zal worden gebruikt om eventuele aanvullende voor of tegenvallers op te vagen, waardoor het saldo á 2,9 miljoen gehandhaafd blijft 



• Pag 142: restantkredieten; graag een nadere toelichting op de oorzaak van het niet (volledig) realiseren van de investeringen in 2017.  

RESTANT KREDIETEN  

      
Omschrijving Resterend krediet 

 Vervanging software          132.000   In 2017 waren er een aantal vertraagde en uitgestelde projecten, daarnaast zijn de middelen nodig voor  

projecten met een hoge prioriteit zoals bijvoorbeeld uitfaseren Corsa.  

 Speeltoestellen             21.606   Krediet voor vervanging van speeltoestellen, besteding afhankelijk van noodzaak en wensen vanuit de wijken  

 Containersysteem VANG             80.356   Om het Containersysteem geheel operationeel te maken moet nog uitleesapparatuur worden aangeschaft.  

 Vervanging voertuigen 

buitendienst  

           43.511   Krediet voor vervanging van voertuigen buitendienst, wordt jaarlijks gevoed en doorlopend besteedt.  

 Riolering       1.749.425   Diverse rioleringskredieten conform GRP en wordt doorlopend gedurende de jaren besteedt. 

 Riolering Vogelbuurt       1.563.464   In samenhang met de totaal herstructurering van de Vogelbuurt wordt dit doorlopend besteedt. 

 Beveiliging spoorwegovergangen          223.757   In samenwerking met Prorail worden gedurende de jaren de onbewaakte spoorwegovergangen aangepakt. 

 Reconstructies 

wegen/parkeerterreinen/rotondes  

        652.422   Krediet bestaand uit bijdragen aan enkele rotondes en aanpassingen wegen en wordt doorlopend gedurende 

de jaren besteedt.  

 Herstructurering Vogelbuurt       1.013.587   Kredieten voor aanpassingen aan de Vogelbuurt, wordt jaarlijks gevoed en doorlopend besteedt 

 Verkeer          170.840  Dit betreft onder meer het verkeerscirculatieplan Ulft en wordt gedurende de jaren doorlopend besteedt.  

 Parkeervoorziening DRU          550.000  Voor de aanleg van de parkeervoorzieningen DRU moesten eerst gronden verworven/geruild worden; dit heeft 

in 2018 plaatsgevonden. 

 Landschap en 

plattelandsontwikkeling  

        696.528   Kredieten voor plattelandsontwikkelingen, gebied Engbergen-Sinderen (oa. recreatieve paden) en project Visie 

op Staal en wordt gedurende de jaren doorlopend besteedt. 

 Ecologie             43.207   oa schetsboek 't Venne en kavelruil moeten nog worden afgerond.  



 Centrumplan Silvolde             15.000   Betreft het resterende krediet dat noodzakelijk is om project af te ronden, geeft per saldo een nadeel van 

68.000  

 Akkermansweide          160.000   Betreft het resterende krediet dat noodzakelijk is om project af te ronden, geeft per saldo een nadeel van 

70.000. Het project loopt voor een laatste deel in 2018 nog door. 

 Voorbereiding VO Achterhoek             14.752   Restant krediet wordt in 2018 ingezet om het project Almende college af te ronden 

 MFA Ulft Noord             20.000   Resterend krediet wordt vooral ingezet voor de openbare ruimte. Bij aanleg openbare ruimte MFA Ulft Noord 

is er een afspraak ten aanzien van nazorg c.q. onderhoud openbare ruimte overeengekomen; hiervoor zijn de 

resterende middelen benodigd 

 Toerisme              88.383   restant tbv uitvoering Toeristische recreatief ontwikkelingsplan  

 Kunst in de openbare ruimte             25.577   o.a. plaatsing kunstwerk Bontebrug  moet nog plaatsvinden. 

 nazorg / garantietermijnen          216.748   Bij civieltechnische projecten volgt in de periode na uitvoering van het werk (onderhoudstermijn) nog een 

controle voor eventueel extra benodigde werkzaamheden.  

 

Zoals genoemd zijn door omstandigheden de technische vragen voor programma 2 / sociaal domein nog niet beantwoord. De beantwoording volgt 

zo spoedig mogelijk volgende week. Zie hieronder de openstaande vragen: 

1e berap 2018 

• Blz. 10: Iedereen doet mee, 4e bullit: Wat kost die externe projectleider? 

 

• Blz. 10: Waarom staat erin dat het programma van Engbergen vaststaat dit jaar. Welke rol speelt de gemeente hierin? 

 

• Blz. 11: Het Dagelijks bestuur van Laborijn huurt een onafhankelijk onderzoeksbureau in en stelt via het college aan ons voor welke interventies 

genomen moeten worden? Slager keurt zijn eigen vlees? 

 

• Blz. 12: Gezamenlijke website dorpsraden. Wat is de gedachte hierachter? 

 

 



• Blz. 14: Ondersteuning, hulp en zorg wordt op de juiste manier ingezet. Middels de vastlegging van een nieuw (financieel) besluit Sociaal Domein is 

door het college invulling gegeven aan de nader uit te werken regels vanuit de verordening Sociaal Domein. Graag nadere uitleg wat hier mee wordt 

bedoeld? 

 

• Blz. 15: Transformatie en innovatie:  “Een aantal opgedane ervaringen…” Zijn hier concrete voorbeelden van? 

Jaarstukken 

• Blz. 16: Om toch zo veel mogelijk grip te krijgen op de verwijzingen gaan we hierover in gesprek met de huisartsen en aanbieders. Wellicht is het in 

dienst nemen van Praktijk Ondersteuners een optie? (Gesprekken met huisartsen lopen, wat is stand van zaken? 

 

• Blz. 16: Ook in 2017 geldt dat we in vergelijking met andere gemeenten niet eens zo slecht doen. Welke gemeenten doen het slechter? Wat wordt 

bedoeld met “niet zo slecht doen”? 

 

• Blz. 18: MOG: Vooralsnog is gemeente Doetinchem aan zet om een oplossing te zoeken voor de frictiekosten die mogelijk zullen ontstaan door deze 

versnellingsprocedure. Is hier al meer duidelijkheid over? Kunt u een inschatting maken van de omvang en eventueel het risico van de gemeente 

hierin? 

 

• Blz 22: Aandacht geven aan specifieke groepen in onze gemeente: Vindt er een evaluatie  van de afzonderlijke activiteiten plaats , wordt er daarna 

ingestoken op een vervolgtraject? (o.a. jeugd: worden deze na de beweegweken lid van een sportvereniging?) 

 

• Blz 23: Na uitbreiding van formatie, op welke wijze wordt ingestoken op doorontwikkeling van de formatie (geldt voor alle afdelingen) 

 

• Blz 24: Experiment MiniMannaMarkt: Werkt deze geheel met vrijwilligers? 

 

• Blz. 90: Met het plan van maatregelen (“Voorbij de zure appel”) zijn de bekende risico’s voor de komende jaren meegenomen. Wat houdt dit plan in? 

 

 

 


