Beantwoording vragen raadsvergaderingen 7 en 14 juli 2020
Juli 2020
Bestemmingsreserve gemeentehuis
Vraag:
De bestemmingsreserve gemeentehuis staat in de kadernota op 4,25 mln, maar moet dit
niet 4 mln. zijn?
Antwoord:
Bij de behandeling van het raadsvoorstel over de renovatie/nieuwbouw gemeentehuis (raad
22 april) is besloten om € 250.000,- ten laste van de reserve onderhoud openbare gebouwen in
te zetten voor het dekken van een deel van de renovatiekosten van het monumentale deel. Dit
bedrag wordt overgeheveld van de reserve onderhoud openbare gebouwen naar de
bestemmingsreserve gemeentehuis, omdat uit laatstgenoemde reserve de kapitaallasten
zullen worden gedekt.
In de begroting 2021 zal overigens naar voren komen dat de bestemmingsreserve
gemeentehuis totaal € 4,34 miljoen zal bedragen, omdat in hetzelfde raadsbesluit is besloten
om ook een bedrag van € 94.000,- ten laste van de “algemene reserve niet geblokkeerd” toe te
voegen aan de “bestemmingsreserve kapitaallasten gemeentehuis” ter dekking van de
resterende afschrijvingslasten in verband met de optionele invulling van NOM (nul op de
meter).
Rekenrente Woningbedrijf
Vraag:
Het Woningbedrijf rekent 1,25 % rente bij kapitaalverstrekking. Is dit percentage wel
reëel?.
Antwoord:
Dit is het percentage dat bij de begroting 2020 is vastgesteld. In de kadernota 2020 was 1,5 %
voorgesteld, maar in de begroting 2020 is voorgesteld dit te verlagen naar 1,25 %. De aan het
woningbedrijf door te belasten rente mag (op grond van de wettelijke
begrotingsvoorschriften) namelijk niet al te veel afwijken van de werkelijk door de gemeente
te betalen rente over de aangetrokken geldleningen. In de kadernota 2021 is voorgesteld de
aan het woningbedrijf in rekening te brengen rente te handhaven op 1,25 %. Bij het opstellen
van de begroting 2021 zal aan de hand van de werkelijke renteontwikkeling worden
beoordeeld of dit percentage daadwerkelijk kan worden gehanteerd.
Incidentele gelden klimaatdoelstellingen
Vraag:
In de algemene uitkering zijn incidentele gelden voor klimaatdoelstellingen opgenomen
ad. € 237.000,--. Wat gaan we hiermee doen?
Antwoord:
De incidentele gelden voor de klimaatdoelstellingen gaan gebruikt worden voor:
- Transitievisie warmte: voor eind 2021 moeten alle gemeenten een transitievisie warmte
hebben opgesteld en vastgesteld. Hierin staat welke alternatieve manieren van
verwarmen de gemeente kiest en wanneer welke wijken of buurten van het aardgas
worden afgekoppeld. Om deze transitievisie op te stellen, wordt er ook een medewerker
vanuit deze gelden gefinancierd.
- Het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau.
- Het goed informeren van inwoners en particuliere gebouweigenaren (o.a. door middel
van een energieloket).

Depot groenafval
Vraag:
Komt er nog een mogelijkheid voor inwoners om grotere hoeveelheden groenafval bij de
gemeente in te leveren, buiten de gft-kliko om?
Antwoord:
Niet voor 2020. Misschien wel weer vanaf 2021 als we een mogelijkheid elders hebben
gevonden waar de ruimte wel geboden wordt. Wel kunnen inwoners grof snoeiafval
tegen betaling door ACV laten ophalen.
Grof vuil in ACV-app
Vraag:
Kunnen de inzameldata voor grof huishoudelijk afval ook op de kalender in de ACV-app
opgenomen worden?
Antwoord:
Ja dat kan, vanwege de wijzigingen in verband met Corona is dit verwijderd omdat de
data veel wijzigden. Er is toen een link geplaatst in de app waar men rechtstreeks naar
de betreffende pagina van de gemeente werd verwezen. Dit zal aangepast worden.

