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Hoeveel procent van de beschikbare uren van BOA's vindt
momenteel buiten plaats?
Hoe verhoudt het bedrag voor veiligheid van € 477.500 zich tot de
350.000 in het coalitieakkoord (voor 2019)?

Molkenboer 75% Van de 8 uur vindt er 6 uur buiten plaats
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Programma 1

Hoeveel boa's zijn er eind 2019 en wat zijn hun taken? Hoe
verhoudt dit getal zich tot 2018?
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Programma 2

Hoeveel tijd is er op zijn minst nodig om de procedures om tot een
onherroepelijk besluit inzake de brug over de Oude Rijn te komen?
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Programma 2

Welke 3 grote fietsknelpunten worden aangepakt in deze periode? Noorthoek
Wanneer zijn de aparte raadsvoorstellen hiervoor ongeveer te
verwachten?
Wat houdt het stimuleren van "initiatieven op het gebied van inkoop Noorthoek
van mobiliteit" in?
Wat zijn de huidige onderhoudsniveaus van het wegenareaal?
Bolderdijk
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Programma 2

Zit er in het restafval veel textiel en GFT? Zo nee, waarom dan juist Weger
hierop focussen?
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Programma 2

Wat gebeurt er concreet in fase 3 gebiedsproces veenweiden in
beweging?
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Programma 2

In 2022 neemt 60% van de inwoners en ondernemers maatregelen? Bolderdijk
Waarop is dit percentage gebaseerd? Welke maatregelen? Hoe
verhoudt de subsidie voor groene daken zich tot de wens om alle
daken vol te leggen met zonnecellen?

1) 60% komt uit actieplan is en een grove schatting van wat
haalbaar is in 2022. 2) Maatregelen zijn bijvoorbeeld groene daken,
minder verharding en meer groen in tuinen en bedrijfstereinen,
afkoppelen. 3) De combinatie van zonnepanelen met daaromheen
sedum is juist een ideale combinatie die het rendement van de
zonnepanelen verhoogt en de biodiversiteit vergroot.
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Hoeveel procent van inwoners/ondernemers neemt nu al
maatregelen tegen klimaatverandering? Hoe wordt dit percentage
nu en richting 2022 gemeten?

Bolderdijk

Onze schatting is nu 5-10%. Hard meten is lastig. We schatten dit
op basis van subsidieaanvragen, contact met inwoners en
ondernemers, met infraroodbeelden hoe groen tuinen en daken zijn.
Daarnaast wordt nu een klimaatlabel (a la energielabel) voor elke
straat incl. omliggend percelen gemaakt.
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Programma 2

Bolderdijk

Dit is 10% van de knelpunten die ontstaan door langdurige droogte.
Die worden op dit moment in kaart gebracht
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Programma 2

Wat moeten we ons voorstellen bij "10 procent van gevolgen van
langdurige droogte"? Hoe bepaal je die, en vervolgens 10%
daarvan?
Waaraan wordt de 41.297 per jaar voor media uitgegeven?

16

35

Programma 2

17

43

Programma 3

18

43 en 45

Programma 3

Molkenboer het bedrag van 127.500 is gelabeld voor boa inzet voor
gebiedsgericht werken; dit bedrag was abusievelijk eerder niet
meegenomen en komt boven op 350.000
Bolderdijk
Op dit moment wordt er binnen het beschikbare budget boa
capaciteit ingehuurd. Dit houdt in; het vaste budget en het
toegekende budget voor gebiedsgericht werken. Omgerekend komt
dit gezamenlijk ongeveer op 5,4 fte Boa inzet uit. In 2019 zal dit net
als in 2018 ook worden ingezet (zelfde toegekende budget). Het
taakveld van de Boa ligt in het toezicht houden in de openbare
ruimte.
Noorthoek Als er geen bezwaar wordt gemaakt kunnen de procedures in 3 jaar
doorlopen worden

Worden er bomen dan wel ander groen teruggeplaatst voor de 2500 Bolderdijk
bomen die verdwijnen?
Wordt er voor het verkleinen van het verlichtingsareaal een apart
Bolderdijk
RV voorgelegd? Zo ja, wanneer? Hoe wordt in dit plan omgegaan
met het (verkeers)veiligheidsaspect?

Bolderdijk

Bij de uitwerking van de verkeersvisie wordt bepaald welke
fietsknelpunten de hoogste prioriteit hebben om aan te pakken
Dat gaat bijvoorbeeld om initiatieven als deelauto's, -scooters, of fietsen.
Het beleid voor het onderhouden van de wegen is in 2018 IBOR
kwaliteit B. Zoals in de taskforce aangegeven vergt dit beleid
financiële middelen die voor 2018 niet beschikbaar zijn. Het huidige
areaal voldoet op delen dan ook niet aan dit beleid.
Ja, ander groen
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. Om dit plan vast te stellen
wordt in Q2 2019 een apart raadsvoorstel voorgelegd.
Uit sorteeranalyses blijkt dat het restafval nog voor 35% uit GFT en
6% textiel bestaat, totaal 41% (gewicht). Beide zijn herbruikbare
grondstoffen die eenvoudig te scheiden zijn.
De inhoudelijke opgave is het komen tot een gedragen lange termijn
(2050) toekomstperspectief /agenda op bodemdaling en
agrologistiek. Spil van het gebiedsproces is de ‘boerengroep’(in
wording) en de interactie met de drie overheden. Samen gaan ze
op zoek naar duurzame oplossingen voor infrastructuur en energie,
landbouw en waterbeheer, bodemdaling en klimaatverandering, en
daarbij moeten we ook blijven werken aan het behoud van het
landschap, mogelijkheden voor recreatie en het in stand houden van
de biodiversiteit Op te leveren producten zijn:
1. Participatie- en communicatieaanpak:
2. Manifest/gedeeld wenbeeld: inwoners, ondernemers en
overheden geven aan wat ze samen willen bereiken op lange(re)
termijn.
3. Afwegingskader (kwaliteit, haalbaarheid, betaalbaarheid etc ) en
kennisdocument
4. Ontwikkelroutes
5. Perspectief/agenda: inzicht maatregelen en proces
korte/middellange/lange termijn (2050)
6. Bouwstenen voor omgevingsvisie

Molkenboer Ruim ¾ van dit bedrag wordt besteed aan de wekelijkse infopagina.
Daarnaast wordt vanuit dit budget bijgedragen aan diverse
communicatieonkosten, die jaarlijks wisselen. Zo is dit jaar 6000,bijgedragen aan de realisatie en uitzending van de
verkiezingsavond.
Welke participatietrajecten worden er de komende vier jaar
Noorthoek/ Deze kosten zijn gerelateerd aan miltifunctionele accomodaties
uitgevoerd binnen programma 2? Waarvoor is de 105.095 per jaar Bolderdijk
zoals de Schulenburch. Deze kosten zijn dan ook niet gerelateerd
bedoeld?
aan programma 2.
Als laatste inspanning staat: Onderzoeken of de GGD voor
Noorthoek We willen interventies zo specifiek mogelijk inzetten. Daarvoor is het
specifieke doelgroepen gegevens aan kan leveren om te
nodig om over gerichte informatie te beschikken. Met de GGD gaan
onderzoeken of we specifiek willen inzetten op het stimuleren van
we in gesprek over de mogelijkheden meer informatie uit de
deze doelgroepen. Niet helder wat het college hier precies wil. Wat
monitoren te halen.
voor gegevens moet de GGD aanleveren? Welke doelgroepen?
Het college wil inzicht in de groepen die nu niet gemakkelijk voldoen
aan de beweegrichtlijn. Uit landelijke trends blijkt dat dit vooral de
doelgroepen laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen en mensen
met een fysieke beperking zijn.
Waar zijn deze percentages die worden nagestreefd op gebaseerd? Noorthoek De percentages zijn bepaald op basis van de meest actuele cijfers.
Waarom deze percentages?
Afhankelijk van het doel bepalen we wat wenselijk en realistisch is:
stijgen, dalen of stabilisering.
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Programma 3

Wat is er bekend over de effectiviteit van de gekozen maatregelen
m.b.t. bewustwording over gebruik genotsmiddelen?

Noorthoek

De inzet van maatregelen gebeurt in overleg met vindplaatsen zoals
scholen, waarbij nauw wordt samengewerkt met de GGD en
Jellinek. Deze partijen hebben inzicht in de effectiviteit van diverse
maatregelen.
Allereerst kijken we waar de behoefte van scholen, organisaties en
WoerdenWijzer liggen – gebaseerd op signalen die zij krijgen vanuit
ouders en kinderen. Ook wordt gekeken naar tevredenheid over (de
effectiviteit van) het huidige aanbod. Als blijkt dat er hiaten zijn in dit
aanbod kijken we waar aanpassingen nodig zijn, en welke
mogelijkheden er zijn om (op z’n minst) goed onderbouwde
trainingen in te zetten. Hiervoor maken we gebruik van de Databank
Effectieve Jeugdinterventies.
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Elk kind kan gebruik maken van training sociale vaardigheden. Lang Noorthoek
niet alle trainingen zijn effectief. Hoe wordt aanbod geselecteerd?

21

48

Programma 3

In 2019 worden in de Verwijsindex door 40 verschillende
organisaties in totaal 800 signalen geregistreerd. Gaat het om het
aantal registraties of om het verminderen van onveilige
thuissituaties?

Noorthoek

Het doel van registreren van signalen in de verwijsindex is dat er
vroegtijdig duidelijk wordt wie zich zorgen maakt over het kind en dat
er vroegtijdig (iom ouders) samenwerking gezocht wordt door de
betrokken partijen om zorg op elkaar af te stemmen en zwaardere
zorg /escalaties te voorkomen. Het aantal signalen is een getal om
richting aan te geven. Uiteraard is altijd het doel om onveilige
thuissituaties zoveel als mogelijk te voorkomen.
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Waarom de keuze om eenzaamheid niet te laten stijgen, terwijl op
andere thema’s een daling wordt nagestreefd?

Weger

Voor ouderen (65+) wordt wel een daling van eenzaamheid
nagestreefd, voor volwassenen wordt inderdaad ten minste behoud
van het huidige percentage nagestreefd. Dit omdat het percentage
volwassenen dat ernstig eenzaam is, al relatief laag is.
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Welke participatietrajecten worden er de komende vier jaar
uitgevoerd binnen programma 3? Waarvoor is de ruim 4.000.000
per jaar bedoeld?

Bolderdijk
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Programma 4

Er is geen taakveld media, maar er worden wel vele
bewustwordingscampagnes beschreven. Waaruit worden deze
gedekt?
Wat zullen precies de werkzaamheden van de
energie/duurzaamheidsambassadeurs zijn? Welk rendement mag
de raad verwachten en hoe wordt de effectiviteit van de inzet van
deze ambassadeurs geëvalueerd?
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Programma 7

Kostensoort omschrijving
Begroot
66100005.01 Samenkr. en burgerpart. alg. (loonkst.)
1.231.246
66100011.01 Vreemdelingen
70.000
66100013.01 Gebouw club O Four
285
66100014.01 Clubhuis De Jeugdhof (Vastgoed)
31.695
66100015.01 Kind&co, Tinkelbel (Vastgoed) Stroln.
132 11.853
66100016.01 Stromenlaan 132 A
10.718
66100017.01 Onderhoud gebouw Al.Schweitzergroep
3.518
66100018.01 Preventie
191.910
66100019.01 Voorzieningen zonder indicatie
681.636
66100020.01 Subsidieregelingen WMO
528.351
66100021.01 Collectief vervoer
367.849
66100022.01 Algemene voorzieningen overig
148.260
66100024.01 Wijkgericht werken algemeen beleid
391.243
66100025.01 Wijkplatforms
0
66100026.01 Investeringsfonds Sociaal Domein
75.000
66100027.01 Inwonercloud
106.159
66100028.01 Schoollaan 8
Molkenboer 16.910
Deze worden gedekt uit de beleidsinhoudelijke programma's

Weger

Er wordt aangegeven dat de ozb met 3% wordt verhoogd. Graag
Bolderdijk
een rekenoverzicht van de ozb in 2018 naar 2019 zodat we kunnen
inzien of dit correct is verwerkt.

De energie-ambassadeurs ondersteunen partners om een bijdrage
te leveren aan de energietransitie. De inzet van de ambassadeurs
staat opgenomen onder diverse activiteiten in de begroting. Het
resultaat is een CO2 reductie die wordt gemonitord via de CO2
footprint.
zie hieronder

