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Pas in 2022 een onherroepelijk besluit over de brug over de Oude
Noorthoek
Rijn, en in 2021 duidelijk welke variant de voorkeur….. ik dacht dat
de keuze eind van dit jaar al gemaakt zou worden?
Laatste paarse blok, betekend dit dat er minder parkeergelegenheid Noorthoek
komt in nieuw te bouwen wijken?
3e groene blok…spreekt over bommen, moet zijn bomen.
Bolderdijk
Reduceren aantal bomen met 2.500 zorgt voor onrust, kan beter
anders geformuleerd worden, is ook niet conform ons programma.
Job komt met een motie om e.e.a. anders te formuleren.

Het jaar 2022 betreft het doortrekken van de Molendijk. De
tracekeuze wordt in kwartaal 2 van 2019 aan de raad voorgelegd.

Prog 2

De term bomenbeleidsplan vervangen door groenbeleidsplan daar
valt meer onder.

Bolderdijk
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Prog 2

Laatste groene blok, over riothermie, warmte uit riolering gebruiken
als energiebron, waarvoor gaan we die energie gebruiken?

Bolderdijk

Het Groenblauw Omgevingsplan is in (nr: 13A.01122) 2013 en (nr:
16A.00275) 2016 al vastgesteld. Een toevoeging op deze
beleidsdocumenten is een bomenbeleidsplan
we onderzoeken waar we de energie voor kunnen gebruiken is
onderdeel van de quickscan.
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Noorthoek

8
9

59
68

Prog 3
Prog 3

Paarse blok, hergebruik door wie…..ambtenaren??
Laatste 2 paarse blokken, het CEO wordt gebruikt voor het meten
van tevredenheid van de inwoner, daaronder staat dan dat de
kwaliteit van het CEO verbeterd gaat worden, houdt dit in dat de
kwaliteit van het meetinstrument dan niet goed is? En wat mankeert
er aan dan?
3e paarse blok van boven….wat is een gratis VOG?
Hier staat precies hetzelfde als op pagina 57
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Prog 3

3e paarse blok van boven….mag ik hieruit opmaken dat de
consulenten van WoerdenWijzer en Ferm Werk niet voldoende
kennis hebben over de instrumenten die kunnen worden ingezet?

Becht/
De Weger

Nee
Het huidige onderzoek voldoet aan de wettelijke eisen. Om meer uit
het Cliëntervaringsonderzoek te halen wordt deze elk jaar
doorontwikkeld. Hierbij is de continuïteit een belangrijk
uitgangspunt. Op deze manier kunnen we blijven vergelijken met
voorgaande jaren en andere gemeenten.
verklaring omtrent gedrag
Goed opgemerkt! Er is hier een 'foutje' gemaakt bij het
samenstelling van het boekwerk. Deze pagina hoort bij de
doelenboom van groei, ontwikkeling en leren en dus niet bij
MO&MB.
Nee, dat mag niet. Wij willen de instrumenten wel meer
systematisch en gestructureerd zien.
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Het contract gold voor 5 jaar, waarvan er een jaar voorbij is
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De Weger

Wij doen dit ook voor andere risicogroepen
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Prog 4

In het 3 groene blok van boven staat < 5 jaar en in het
corresponderende paarse blok staat < 4jaar.
In 4e groene blok en in het corresponderende paarse blok wordt
een budget training aan alle statushouders aangeboden, is het niet
logischer om aan alle risicogroepen een budgettraining aan te
bieden?
2e paarse blok van boven…wat betekend BIZ?

Noorthoek

Een BIZ staat voor Bedrijven investeringszone.
Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een
winkelgebied. Alle ondernemers en/ of de eigenaren investeren in
een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Zij betalen hiervoor
een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter
beschikking aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert.
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2e blauwe blok spreekt over aansluiting van ons digitale loket, bij de De Weger
portefeuillehouder staat hier de Weger, moet dit niet Bolderdijk zijn?;
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3e blauwe blok gaat er gebouwd worden in de Harmelerwaard?
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1e paarse blok staat demonteren van gasleidingen, zouden we daar Bolderdijk
in het kader van te verwachten ontwikkelingen op het gebied van
energietransitie niet nog even mee wachten?
e
Becht
Hier staat bij het 6 blauwe blokje van boven Becht als
portefeuillehouder dat moet m.i. Bolderdijk zijn.
Wat zijn die 2 artikel 213a onderzoeken?
Bolderdijk

e

De Weger
Noorthoek

Bovenste paarse blok…na de afwijzing van de Rijkssubsidie kan er De Weger
toch geen sprake meer zijn van een versnelling van de
energietransitie?
Zie pagina 98
De Weger

Noorthoek

Het is niet uit te sluiten dat het gevolg hiervan is dat in nieuwe
wijken minder parkeergelegenheid wordt gerealiseerd.
Zien wij tegemoet

Wij houden vast een de resultaten die wij voor ogen hebben. In
overleg met de inwoners zullen wij zoeken naar een flexibele wijze
om dit te realiseren
Wij vermoeden dat hier dezelfde vraag wordt gesteld als uw vraag
14. Voor het antwoord verwijzen wij dan ook daarheen.
Nee, in deze fase van de implementatie omgevingswet is het niet
wenselijk om andere portefeuillehouders aan te wijzen.

Nee, het betreft hier de verbeterde ontsluiting van het kassengebied
Harmelerwaard, dat reeds gebouwd is.
Dit is afhankelkijk van de staat waarin de gasleidingen zich bevinden

Het betreft hier de businesscase voor de organisatie, daarvoor is
wethouder Becht verantwoordelijk
De twee onderwerpen en het plan voor de 213a onderzoeken 2019
worden voor 1 december 2018 aan de raad aangeboden.

