
Antwoorden vragen Inwonersbelangen 
Commissie Middelen over de Bestuursrapportage. 
 
 
1. Aan Bob Duindam c.q. Yolan Koster :Blz 28 van de bestuursrapportage 4e en 5e 
programmadoel. Bij beide staat vermeld: “ Niet gerealiseerd. Binnen de huidige 
capaciteit is verbetering niet haalbaar.”  
Zonder verdere uitleg en/of voorstel. Ik heb verzocht om een nadere verklaring. 
 
Antwoord 
We lopen tegen de grenzen van de doelstellingen aan. Redenen: 

• Het betrokken personeel wordt ook ingezet in werkgroepen ten behoeve van de 
inrichting van HNW  

• We de bestanden en trajecten hebben opgeschoond ten behoeve van een 
schone overgang naar HNW 

• Er sprake is van enkele complexe ziektegevallen  
• Er nu nog sprake is van een "knip" tussen de consulenten van de IASZ en de 

uitvoerder bij DSG (zorgt voor vertraging, en ook af en toe een onvoldoende 
opnamecapaciteit bij DSG)  

• We hebben in regionaal verband afgesproken vanwege inperking van de 
frictiekosten en de uitvoeringskosten over dit jaar, geen extra personeel in te 
zetten 

  
We zeilen heel scherp aan de wind.  Aangezien op dit moment een heel groot deel van 
onze klanten wel in traject zit, lijkt het niet noodzakelijk om onder de huidige 
omstandigheden aan deze doelstelling vast te houden. We zorgen we ervoor dat de 
mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt snel worden geholpen. Daarnaast 
krijgen we niet opvallend meer klachten of bezwaren. Indien de Raad dit onwenselijk 
vindt, kan een extra incidentele personeelsinzet wel wat oplossen. Gezien de grote 
hoeveelheid extra taken zoals hierboven genoemd kan dat niet binnen de nu bestaande 
personele kaders voor team "werk en inkomen". 
 
2. Aan Martin Schreurs: In de bijlage defensie-eiland onder punt 6 risicomanagement 
staat op pagina 6 Dat eind 2012 moet blijken of de milieutechnische bodemgesteldheid 
een extra kostenpost is. Ik heb gevraagd of dit een nieuwe tegenvaller gaat worden. 
Martin zou de onderliggende cijfers verstrekken. 
 
Antwoord 
Er is onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke vervuiling buiten een werkgebied op het 
Defensie eiland. de resultaten hiervan zijn op 17 december bij ons binnengekomen. De 
Omgevingsdienst heeft nog enige tijd nodig om deze meetresultaten te interpreteren en 
daaruit conclusies te trekken. Ik verwacht het college en de raad hierover medio januari 
te kunnen informeren.  
 
 
 


