Technische vragen over programmabegroting 2019-2022
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Waarom wordt op blz. 16 gesproken over ‘leefbaarheid in de wijk’, Bolderdijk
maar wordt alleen geschreven over minder Boa-meldingen en
handhavingsverzoeken. Niet alleen de inzet van Boa’s bepalen de
leefbaarheid in de wijk. Waarom is het resultaat hier ‘leefbaarheid in
de wijk is verbeterd’?
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19

prog 1

Waaruit bestaan de hogere kosten ondersteuning raad?
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12

prog 1

Vraag over de inspanning: uitvoering geven aan digitale
toegankelijkheid. Wat wordt er bedoeld met digitale
toegankelijkheid?
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prog 1

Molkenboer Het huidige percentage van 140348 is 97%.

6

19

prog 1
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22

prog 1
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24

prog 2

Resultaat telefonische bereikbaarheid, wat is nu het % telefonische
bereikbaarheid
Waarom is het bedrag van Bestuur- dienstverlening en veiligheid –
Totaal in 2019 200k hoger
Crematoruium kan er op zich komen maar de gemeente neemt geen
meer kosten op voor een crematorium.
In het coalitieprogramma wordt gesproken over een brug over de
Rijn en het onderzoeken van de mogelijkheden met betrekking tot
de Molendijk. In de begroting wordt onder ‘resultaten’ gesproken
over ‘daarnaast is het in 2021 duidelijk welke variant de voorkeur
heeft voor ontsluiting van het regionale verkeer.. etc.’. In deze zin
wordt niet gesproken over de Molendijk. Welke varianten worden in
dit voorstel ter besluitvorming onderzocht en hoe verhoudt zich dat
tot hetgeen geschreven in het coalitieakkoord?
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24

prog 2
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24

prog 2

Ter aanvulling op de vraag hierboven. Bij ‘inspanningen’ wordt
geschreven ‘..raadsbesluit waarin een effectieve en efficiënte
variant wordt gekozen.. etc.’ Welke varianten worden hierbij
bedoeld?
Ter aanvulling op de vraag hierboven. Bij ‘inspanningen’ wordt
geschreven ‘..wordt gekozen op basis van een tracéuitwerking’.
Welke tracés worden hierin uitgewerkt en wat gebeurt er met de
reeds aanwezige informatie uit onderzoeken?
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25

prog 2

Er wordt geschreven over een kostenneutraal parkeerbeleid. Is deze Noorthoek
ambitie haalbaar met de bouw van de nieuwe parkeergarage?
Waarom wel/niet?

12

26

prog 2

13

27

prog 2

Bij ‘inspanningen’ wordt geschreven over 3 grote fietsknelpunten.
Noorthoek
Welke 3 knelpunten worden hierbij bedoeld?
Er wordt geschreven over de contact met NS en ProRail. Wordt
Noorthoek
hierbij de lobby voor intercitystatus en een eventueel tweede station
in Woerden ook meegenomen? Waarom wel/niet?
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28

prog 2

Er wordt geschreven over 2500 bomen minder. Waarom wordt
hiervoor gekozen en wat is de financiële besparing die hiermee
gemoeid is?

Bolderdijk

15

30

prog 2

Er wordt als maatschappelijk effect geschreven dat openbare
verlichting o.a. een veilig gevoel geeft. Waarom wordt het areaal
daarbij verkleind?

Bolderdijk

16

32

prog 2

Hier staat geschreven dat de leefomgeving gezond moet zijn voor
mens en dier. De inspanning wordt opstellen bomen beheersplan.

Bolderdijk

De vraag is niet helder, graag verduidelijken

17

35

prog 2

Hoe verhouden de kosten en baten zich ten opzichte van elkaar
m.b.t. afval? Hierover staat ook een en ander geschreven in de
paragrafen. Hoe wordt de stijging van de kosten bijvoorbeeld
verklaard?

weger

18

25

prog 2

Op blz. 25 wordt gesp[roken over de zorg voor insekten
(omstandigheden verbeteren voor bloemen, bomen en planten.

Bolderdijk

De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval zijn niet met
elkaar in balans. Dit blijkt uit de het overzicht van de voorzieningen
op pagina 199 waarin u kunt zien dat wij jaarlijks een bedrag uit de
voorziening onttrekken om de kosten voor afvalverwijdering te
kunnen dekken. Er zijn meerdere redenen voor het stijgen van deze
kosten zoals het toenemen van de verwerkingskosten van het afval,
stijgende belasting die het Rijk in rekening brengt voor het
verbranden van afval en hogere afschrijvingen vanwege nieuwe
investeringen.
De vraag is niet helder, graag verduidelijken

Hierbij worden de thema’s bij de portefeuillehouders genoemd.
Bolderdijk
Dierenwelzijn wordt genoemd, maar is verder niet terug te vinden in
de effecten of inspanningen. Hoe komt dit?

antwoord
Woerden neemt haar wettelijke taken op het gebied van
dierenwelzijn serieus. Het Woerdense komt tot uiting in de manier
waarop de wettelijke taken worden uitgevoerd en niet in aanvullend
beleid.
Door in te zetten op de genoemde inspanningen, te weten o.a. 'inzet
preventie', 'vergroten oor- en oogfunctie', 'meer naar buiten' en
'integrale aanpak' wordt er naar gestreefd dat er uiteindelijk minder
handhaving nodig is wat zich vertaalt in minder verzoeken om
handhaving en minder Boa meldingen. Resultaat van dit onderdeel
is dat de leefbaarheid in de wijk verbetert. Juist het integraal
oppakken van zaken maakt het dat inderdaad niet enkel de Boa
inzet bepaalt dat de leefbaarheid in en wijk verbetert, maar dat we
daar gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.

Molkenboer Dit betreft met name een 3 tal posten : stijging accountantskosten
met 15 k, stijging loonkosten met 19 k en stijging kosten vorming en
opleiding met 7,5 k.
Molkenboer Als de websites volgens de landelijke verplichting door iedereen
kunnen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking.
Het gaat over techniek, functionaliteit en over content.

Molkenboer Zie hiervoor de analyse op blz. 19
Bolderdijk

Dit wordt aan de markt overgelaten

Noorthoek

Het onderzoek naar mogelijkheden om de Molendijk door te trekken,
wat in het coalitieakkoord concreet benoemd wordt, heeft tot doel
om een oplossing te zoeken voor de ontsluiting van het regionale
verkeer. Het eventueel doortrekken van de Molendijk is een middel,
een goede ontsluiting creëren voor het regionale verkeer is een
resultaat. Het onderzoek kan ook uitwijzen dat het doortrekken van
de Molendijk niet het gewenste effect heeft (daarom doen we ook
onderzoek). Op basis van het geformuleerde resultaat moeten dan
ook andere mogelijkheden onderzocht worden. Het streven is om in
2021 duidelijk te hebben wat de voorkeursvariant is om het
geformuleerde resultaat te bereiken.

Noorthoek

Hier worden uitwerkingsopties van de Gildenbrugvariant (A)
bedoeld. Om dit grondig te kunnen toetsen worden deze opties
vergeleken met de uitwerkingsopties van de variant aan de oostkant
van de rioolwaterzuivering (C).
Zie het antwoord op de vraag hierboven. De onderzoeken die reeds
uitgevoerd zijn worden als basis gebruikt en waar nodig verder
uitgediept. Wanneer de ontwerpen verder uitgewerkt zijn worden
ook de effecten op de omgeving steeds duidelijker en de
onderzoeken gedetailleerder.
We hebben hiermee bedoeld dat de parkeerbalans in de huidige en
toekomstige meerjarenbegroting sluitend is. Voor zover we dat nu
kunnen inschatten is dat ook met de bouw van parkeergarage
Defensie-eiland haalbaar. Dit komt onder andere omdat de
gemeenteraad in 2016 een reserve heeft ingericht ter hoogte van de
boekwaarde van parkeergarage Defensie-eiland. De
exploitatielasten voor deze parkeergarage kunnen zodoende uit
deze reserve gefinancierd worden en drukken daarmee niet op de
parkeerbalans.
Bij de uitwerking van de verkeersvisie wordt bepaald welke
fietsknelpunten de hoogste prioriteit hebben om aan te pakken
Zoals eerder met de raad gedeeld bestaat de intercity-status voor
stations niet. Op station Woerden stoppen nu zowel intercity's als
sprinters. We gaan voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid van
Woerden per OV, waarbij de reiziger van en naar Woerden optimaal
bedient wordt.
Hier is voor gekozen om meer ruimte en daarmee meer kwaliteit te
creeren voor de bomen. Met een reductie van 2.500 bomen wordt
op de exploitatie een jaarlijkse besparing van ongeveer 30.000 euro
gerealiseerd. Het jaarlijkse investeringsbedrag wordt met ongeveer
100.000 gereduceerd.
Binnen de gemeente is niet op alle locaties verlichting nodig. Op
sommige locaties kan zelfs worden gesproken van lichtvervuiling.
Denk bijvoorbeeld aan buitenwegen, natuurgebieden of een
overdadige hoeveelheid aan verlichting op straat. Om het areaal
beheerbaar en duurzaam in stand te houden wordt een plan
opgesteld om het areaal te reduceren. Veiligheid en lichtvervuiling
zijn hierbij belangrijke afwegingscriteria.

Noorthoek

19

39

prog 2

Op blz. 39 wordt gesproken over een finan. Inhaalslag voor de
bomen van 250k. Vraag wat is nu het plan voor het bomenbestand
in de komende jaren er zijn geluiden van 2500 minder en vele
bomen welke ziek zijn.
In het coalitieakkoord wordt een verschuiving van
maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen beoogd. De
uitgaven voor maatwerkvoorzieningen blijven echter hoegenaamd
gelijk, uit welke bronnen wil de gemeente dan deze beweging
financieren. Als het alleen maar op basis is van de inzet van
vrijwilligers dan gaat dit niet lukken. Je zou als het goed is geld vrij
moeten spelen door deze verschuiving.

Bolderdijk

Dit wordt verwoord in het bomenbeheerplan en uitvoeringsplan
bomen

20

prog 3

Becht/Wege De verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorzieningen is
r/Noorthoek niet zichtbaar in deze begroting omdat deze al structureel is
opgenomen vanaf de vorige begroting. Vanaf 2018 is 500.000 extra
beschikbaar voor versterking van het voorliggende veld. Deze extra
middelen komen voor 2018 volledig uit de reserve sociaal domein,
vanaf 2019 komt de helft van de investering uit de reserve en de
andere helft betreft een verschuiving van het maatwerkbudget naar
het voorliggende budget (per saldo dus budgetneutraal). Vanaf 2020
komt het volledige extra budget voor de voorliggende voorzieningen
uit het budget voor de maatwerkvoorzieningen. Deze maatregel
betreft een verschuiving van uitgaven aan maatwerk naar
voorliggende voorzieningen. Het geld dat wij daarnaast vrij spelen
met deze verschuiving (voorliggend aanbod is immers goedkoper
dan maatwerkaanbod) is onderdeel van de business cases in de
taskforce. Het basisscenario van de taskforce was uiteindelijk de
basis voor de financiële paragraaf uit het coalitieakkoord en is
daarmee opgenomen in de begroting 2019.
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prog 3

Is er in het ICT budget voldoende rekening gehouden met de
Becht/Wege Voor het maken van de juiste informatievoorziening is het nog niet
functionele eisen en wensen die voortvloeien uit de plannen binnen r/Noorthoek duidelijk of er voldoende budget beschikbaar is. Er vindt op dit
het sociaal domein. Te denken valt aan integratie tussen systemen,
moment een inventarisatie plaats.
informatievoorziening over meerdere systemen heen, hulpmiddelen
De plannen voor het sociaal domein zijn ook nog niet zo ver om
bij het uitvoeren van metingen etc.
uitspraken te doen over het integreren van systemen of anderszins.
Wat we nu wel weten is de wens om de werkprocessen van de
sociaal makelaars ook in Cumulus te gaan registreren. Het benodigd
bedrag wordt meegenomen in het proces opstellen begroting 2020.
Voor de doorontwikkeling van Cumulus tav de werkprocessen WMO
en Jeugd is wel structureel budget opgenomen in de begroting.

22

prog 3

Wat wordt er gedaan aan de complexe regelgeving rondom
Becht
uitkeringen en andere financiële ondersteuning om diegene die hun
bijdrage in arbeid geheel of gedeeltelijk zouden kunnen bieden ook
daadwerkelijk te ondersteunen. Complexe regelgeving werkt hierin
belangrijke mate belemmerend.
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prog 3

Wat is de rol van FermWerk ten opzichte van de vele andere soms Becht
ook particuliere initiatieven die er op het vlak van
arbeidsbemiddeling en ondersteuning voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt zijn ontwikkeld.
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prog 4

Hier wordt geschreven over de olie- en gaswinning. Waarom is er
weger
geen effect of inspanning opgenomen in de begroting met betrekking
tot dit onderwerp? Denk hierbij aan het overleggen met betrokkenen
om dit tegen te werken of het informeren van inwoners etc.
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prog 4

De inspanningen en resultaten corresponderen niet met het
weger
maatschappelijke effect. Waarom is het belangrijk dat ‘vooral
jongeren’ zich bewust zijn van hun geschiedenis? Is dit wel een taak
van de gemeente? Zo ja, de inspanningen bereiken de jongeren niet
op deze manier.
Hoe kan Cultuur worden ingezet om ook de onderlinge samenhang Becht
tussen Woerden en Zegveld, Kamerik en Harmelen versterken. De
huidige culture activiteiten richten zich voornamelijk op het centrum
van Woerden. Het zou een voorstel kunnen zijn om een aantal van
deze activiteiten juist in de eerder genoemde wijken te organiseren
om ook hen een voorwaardig deelgenoot van Woerden te laten zijn.

Er lopen al verschillende acties om inwoners op dit terrein beter te
informeren en te ondersteunen. Vergelijk ook de invoering van
begeleide coaching bij Schuldhulpverlening en de invoering van een
maatwerkfonds. Met de in Ferm Werk deelnemende gemeenten is
er de afspraak de bestaande regelingen tegen het licht te houden en
waar mogelijk aan te scherpen. Vereenvoudiging is daarbij ook aan
de orde.
Daarnaast is er samenwerking met partijen die inwoners kunnen
ondersteunen bij het gebruik maken van de regelingen, waaronder
Welzijn Woerden en Kwadraad
De raad heeft onlangs gediscussieerd over participatie. Daarbij zijn
ook instrumenten en partijen aan de orde geweest. De uitkomsten
van die discussie, de inhoud van het coalitieakkoord en het
nadenken over sociaal werken in de wijk en de invoering van
casemanagement, zullen gezamenlijk leiden tot nadere
positiebepaling van Ferm Werk. Vooralsnog is de situatie dat Ferm
Werk samenwerkt met veel maatschappelijk partners (particuliere
initiatieven) waar dat zinvol is
In de begroting is wel degelijk een inspanning om olie- en
gaswinning tegen te gaan. In het erratum komt te staan: Wij blijven
overleg voeren met buurgemeenten, bewoners, maatschappelijke
partners en de rijksoverheid om winning rondom Papekopveld te
voorkomen. Wij zetten, indien nodig, juridische en technische
ondersteuning in.
Het gaat er om dat het belangrijk is om jong te beginnen met het het
bewust maken van de geschiedenis
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prog 4

27

prog 4

Er wordt een beleid gericht op de Bibliotheek en haar functie ook
Becht
voor participatie. De mogelijkheden die een Dorpshuis heeft om
zowel educatieve als culturele elementen van de samenleving in
een participatieve organisatie onder te brengen worden niet belicht.
Wat is hiervan de reden. Ik begrijp dat niet iedereen een Dorpshuis
heeft of een wijkgebouw, maar daar waar het wel aanwezig is dat is
dat een logischere plek dan de bibliotheek. Voorts is de bibliotheek
in Harmelen zelfs ondergebracht, dus dan heb je een dubbeleffect.

Het college is het met u eens dat de bibliotheek een belangrijke
(culturele) rol kan vervullen met het oog op participatie in
samenwerking met partners in het sociaal domein. Zij doet dit nu al
in de huidige setting van dorpshuisen en in de hoofdvestiging. Het
college beoogt dit te versterken door in de samenwerking in MFA’s
nadrukkelijk de verbinding te zoeken tussen welzijnswerk en
bibliotheekdienstverlening.

28

prog 4

Waar is in de plannen om Woerden een economisch aantrekkelijke Noorthoek
omgeving te laten zijn ruimte gemaakt voor de vereenvoudiging van
de regelgeving waar de ondernemers mee te maken krijgen als zij
zich zouden willen vestigingen of zouden willen uitbreiden. Denk
hierbij aan bouwaanvragen, milieuaspecten etc. Dit zou kunnen
bijdragen aan één van de gewenste resultaten om een uitstekende
vind- en bereikbaarheid met weinig afstand tussen gemeente en de
ondernemers te creëren.

De gemeente kiest voor actief accountmanagement richting het
bedrijfsleven. Door deze benadering worden de behoeften en
wensen van ondernemers helder in beeld gebracht en worden
betrokken bij de gemeentelijke besluitvorming.

29

prog 4

Wil de gemeente Woerden een plek zijn voor alle ondernemers, of
zou zij een bijzondere aantrekkelijkheid willen creëren voor
specifieke doelgroepen.

Op dit moment richten wij ons op het volledige lokale
ondernemerswezen. Alle in de gemeente gevestigde bedrijven
dragen immers bij aan de lokale economie.
In regionaal verband dragen wij uit in welke sectoren Woerden
(traditioneel) sterk is; en welke passend zijn bij het karakter en de
schaal van de gemeente. Voorbeeld is de sector 'maakindustrie'.

Noorthoek

Dat gebeurt al. Zo geeft het Klooster bijvoorbeeld muziekles in een
school in Harmelen. Maar het kan natuurlijk altijd beter. In 2019
wordt de cultuurvisie herijkt. Dit gaat nadrukkelijk om cultuur in
Woerden én de Kleinen Kernen en ook hoe dit te verbinden.

30

prog 4

Welke specifieke acties is de gemeente voornemens uit te voeren
Becht
nadat zij de informatie uit o.a. arbeidsmarktanalyse, herijking
Woerden Werkt en de inventarisatie van de lokale
personeelsbehoefte en het opleidingsaanbod hebben verwerkt. Het
lijkt veel onderzoek gericht en weinig actiegericht in de huidige vorm.

Aan de hand van de arbeidsmarktanalyse en de daaropvolgende
Herijking Woerden Werkt heeft de gemeente een beter
afwegingskader om initiatieven uit de samenleving, bedrijfsleven of
onderwijs al dan niet te faciliteren.

31

prog 4

Welke ondersteunende activiteiten voorziet de gemeente om naast Becht
haar plannen voor het aantrekkelijk houden voor de binnenstad ook
de dorpskernen van Harmelen, Zegveld en Kamerik interessant te
houden. Woerden is groter dan alleen maar de binnenstad. In alle
plannen moet hier meer aandacht voor komen.

Vanuit verschillende beleidsterreinen worden inspanningen gedaan
om de dorpskernen vitaal en levendig te houden. Van de
herstructeringsplannen voor de bedrijventerreinen in de dorpskernen
tot meewerken aan ruimtelijke ontwikkelingen.

32

prog 4

weger

De gemeente zet energieambassadeurs in om bewoners te
ondersteunen. Daarnaast wordt gewerkt aan
financieringscontructies, betaalbare concepten en het binnenhalen
van subsidie.

33

prog 4

Als je in 2030 al energieneutraal zou willen zijn, zullen de kosten
hoger zijn en moet je ervan uitgaan dat de benodigde nog niet op
alle vlakken is uitontwikkeld. De vraag daarbij is hoe gaat de
gemeente de burger ondersteunen bij de financiering van de
investeringen die nodig zijn om aan de energie neutrale ambitie te
kunnen voldoen in 2030.
In hoeverre hebben gemeentes in onze omgeving vergelijkbare
plannen waardoor samenwerking kan worden gezocht en wellicht
een grotere inkoopkracht.

Weger

De gemeenten Bunnik, Stichtse Vecht, Wijk bij Duurstede, Zeist en
De Bilt hebben vergelijkbare ambities en plannen. Woerden werkt
met onder andere deze gemeenten samen aan een regionale
energiestrategie (RIB 18R.00623) en het lokaal energieloket (Jouw
Huis Slimmer). Bundeling van inkoopkracht is een van de opties die
daarbij wordt onderzocht.

34

114

prog 6

Hier wordt geschreven over de rechtvaardige toewijzing van sociale weger
huurwoningen en de bijbehorende inspanningen. Betekent dit dat de
huidige toewijzing niet rechtvaardig is? Waarom wel/niet?

De term rechtvaardig komt uit het coalitieprogramma. De vraag of
de huidige toewijziging rechtvaardig is, is een politieke (ipv
technische) vraag.

35

118

prog 6

De onderbouwing vanuit het coalitieakkoord ontbreekt. Er wordt
250.000 euro geraamd, maar het is onduidelijk wat daarvoor gaat
gebeuren. Waarop is dit bedrag gebaseerd en waarom kan er niet
aangegeven worden wat er gedaan gaat worden voor dit bedrag?

weger

Bij de Jaarbrief wonen (reeds ingepland in januari 2019) bespreekt
de raad het Actieprogramma Woningbouw, waarin hierop wordt
ingegaan. Dan zal ook worden gevraagd het budget vrij te geven

36

148

Deel c

blz. 148 Graag meer uitleg over het ontschotten en collectief
gefinancieerd JGZ

Noorthoek

Met ontschot en collectief gefinancierde JGZ wordt bedoeld dat de
jeugdgezondheidszorg een collectieve taak is, door alle gemeenten
van de provincie Utrecht belegd bij de GGD regio Utrecht (met
uitzondering van stad Utrecht die een eigen JGZ
uitvoeringsorganisatie heeft). De schotten die er waren door
verschillende financieringsstromen (een resultaat van de
verschillende uitvoeringsorganisaties in het verleden) zijn
verdwenen. Er is geen knip meer in de werkwijze tussen kinderen
jonger dan 4 jaar en ouder dan 4 jaar. De werkwijze is daardoor
integraler. Voor uitgebreide toelichting wijzen we op het
raadsvoorstel over de ontschotte en collectieve financiering:
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/CommissieWelzijn/2017/08-februari/20:00/Raadsvoorstel-zienswijzeontschotting-en-collectieve-financiering-JGZ/17r-00012-rvontschotting-en-collectieve-financiering-jgz.pdf
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Algemeen

Waarom kiest de gemeente voor Citrixwerkplekken i.p.v goedkopere Becht
office 365 oplossingen?

38

Algemeen

Waarom wordt er toch nog een onderzoek gedaan naar Tracé A en Noorthoek
C?

39

Algemeen

Wij zien dat er op burgerparticipatie bezuinigd wordt. Hoe zien jullie
het aansturen van vrijwilligers?

De term Citrix is hier verkeerd. Wij gebruiken de (goedkopere)
licenties van Vmware. Overigens zal in 2019 een migratie naar
Office365 plaatsvinden.
Een ruimtelijke ingreep zoals deze vergt gedegen onderzoek om
stand te kunnen houden in een eventuele bezwaarprocedure.
Daarom moeten alle aspecten en varianten grondig worden
afgewogen voordat definitief voor een tracé gekozen kan worden.
De eerdere onderzoeken zijn op hoofdlijnen uitgevoerd. Met de
kennis van nu verdient de Gildenbrugvariant (A) de voorkeur. Om
dat grondig te toetsen wordt variant A vergeleken met de variant
aan de oostkant van de rioolwaterzuivering (C). Om die vergelijking
te kunnen maken moeten beide varianten gedetailleerder uitgewerkt
wordt. Met name de ruimtelijke inpassing en het effect daarvan op
de omgeving speelt hierbij een grote rol.

Molkenboer Burgerparticipatie komt voorl aal voort uit de burgers zelf. Wij zijn
hierover nog in gesprek. Ook gebiedsgericht werken zal daar een
bijdrage aan leveren

