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1. 2A, 4.3 Omgekeerd inzamelen wordt geëvalueerd. Op basis van welke kaders? 

De pilot omgekeerd inzamelen in ’t Heerlijk Recht en bronscheiding van PMD in de Schansen en 

Dreven worden geëvalueerd op basis van een nulmeting, effectmeting, kosten en ervaringen van 

bewoners. 

 

2. 2B wat mag het kosten? Het lijkt alsof er geen uitgaven zijn gedaan in het kader van de 

duurzaamheidsagenda, want de € 200.000,- gaat direct door naar de reserve. Klopt mijn 

conclusie? 

Nee, dat is niet juist. Het voorstel is om het incidenteel beschikbare budget toe te voegen aan de 

reserve. De uitgaven 2018 komen ten laste van het budget van € 160.000 dat voor drie jaar 

beschikbaar is gesteld.   

 

3. 2B 3.4 Er wordt gesteld dat de economisch meest voordelige oplossing altijd de beste is. Hoe 

onderbouwt het college die aanname? 

a. Is al duidelijk wie financieel gaat opdraaien voor de sanering van de asbest? 

b. Worden de sanering en groene inrichting aanbesteed en zo ja met welke voorwaarden? 

 

a) Wij zullen u op zeer korte termijn (uiterlijk eind november) per brief informeren over onze 

juridische positie ten aanzien van de verontreiniging op het Vliko-terrein en de (eventuele) 

vervolgstappen .  

 

b) In 2016 heeft u de Gebiedsvisie Lage Zijde vastgesteld (inclusief het inrichtingsscenario voor de 

achterlaatlocaties van Vliko). In de afgelopen periode dit scenario (met belanghebbende) 

uitgewerkt in een plan en aanbesteed. Het werk is in uitvoering. De uitvoering wordt hervat 

nadat we duidelijkheid hebben over de verontreiniging.   

 

4. Algemeen: uit de bestuursrapportage lijkt de indruk te ontstaan dat er helemaal niet extra is 

ingezet op beantwoording van burgervragen en het verbeteren van dat proces. Klopt die 

conclusie?  

 

 



 

 

Antwoord: 

Die conclusie is niet juist. Er wordt prioriteit gegeven aan het verbeteren van het proces m.b.t. de 

beantwoording van burgervragen. Dit gaat helaas nog niet altijd goed, daarom heeft het juist 

onze grootste aandacht. 

 

5. Waardoor is het krediet IBOR–wegen 2018 ten onrechte verhoogd met € 1,4 miljoen zoals is 

vermeld op pagina 26? 

In het investeringsplan bij de begroting 2016 was een investering voor 2018 opgenomen voor 
groot onderhoud wegen binnen de wijk Leyhof van € 1.481.670. Vooruitlopend op de uitvoering 
is hiervan een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Voor 2017 is de eerste 
fase van de uitvoering gepland. Om in 2017 met de eerste fase te kunnen starten is aan de raad  
voorgesteld om het aanvullend krediet van € 1.381.670 bij de 1e Bestuursrapportage 2017 

 beschikbaar te stellen. 
In de begroting 2018 is, als onderdeel van het totaal bedrag van € 2.878.427 voor IBOR wegen, 
het bedrag van € 1.400.000 (afgerond) van de jaarschijf 2018 beschikbaar gesteld. Achteraf is 
gebleken dat dit bedrag  het onderhoud van de wegen Leyhof betrof waarvoor bij de 1e 
Bestuursrapportage 2017 dus al een krediet beschikbaar was gesteld.  
 

6. Wat is de verwachte stand van de reserve duurzaamheid per 1 januari? 

Op 1 januari 2019 is de stand van de reserve duurzaamheid een bedrag van € 200.000 plus of min 

het overschot of tekort 2018 op het structurele budget voor duurzaamheid. Dit onder de 

voorwaarde dat de raad instemt met het voorstel voor de instelling van deze reserve. In dat 

voorstel is immers aangegeven dat met deze reserve resultaatafhankelijke toevoegingen en/of 

onttrekkingen worden verrekend. 

 


