Beantwoording vragen vergadering raadscommissie 10 en 12 november 2020
December 2020
Bestemmingsplan Groot Overeem II
Vraag:

Bestaat de mogelijkheid om een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren?
Antwoord:

Het bestemmingsplan zelf staat de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw toe. Dat is
qua bouwregels en gebruiksregels mogelijk. Of er daadwerkelijk een
bedrijfsverzamelgebouw komt is echter van meer zaken afhankelijk, onder andere van de
belangstelling daarvoor en de toewijzingscriteria die nog opgesteld moeten worden.
Evaluatie 60 km/uur buitengebied
Vraag:

Gevraagd wordt naar een evaluatie van de werking van de inrichtingsmaatregelen van de
wegen in het buitengebied en resultaten van handhaving.
Antwoord:

Voor de wegen die nu ingericht als 60/km zone zullen wij de evaluatie gaan starten. Op
korte termijn zullen hier snelheidsmetingen uitgevoerd worden.
Onderzoek biodiversiteit bermen
Vraag:

In de notulen van een commissievergadering staat dat in mei/juni 2020 onderzoek
plaatsvindt en dat in de maanden daarna de resultaten bekend gemaakt zullen worden.
Deze resultaten alsnog schriftelijk delen.
Antwoord:

Rapport moet nu snel komen, er wordt de laatste hand aan gelegd.
Evaluatie onderhoudswerkzaamheden N224
Vraag:

Aandachtspunten die bij de evaluatie van dit project kunnen worden meegegeven zijn:
• Veel zwaar verkeer door Beekweide;
• Aansluiting Openbaar Vervoer liet te wensen over.
Antwoord:

De provincie heeft aangegeven nog niet zo ver te zijn dat de evaluatie kan starten. We
houden de vinger aan de pols.
Aansluiting openbaar vervoer
Vraag:

Gevraagd wordt om na te gaan of één van de buslijnen in de winterperiode er uit gaat.
Antwoord:

De provincie lijkt voornemens ingrepen te doen in de busverbindingen. Wij zijn dit nu aan
het bekijken en komen met een reactie richting de provincie. De raad krijgt hiervan een
afschrift.
Exploitatiekosten tijdelijke huisvesting gemeentehuis
Vraag:

Gevraagd wordt of het benodigde budget van € 7.500,- niet binnen het eerder
beschikbaar gestelde budget voor de tijdelijke huisvesting hoort
Antwoord:

Dit is geen investeringsbudget maar exploitatie budget. Vandaar dat het niet in het eerder
gestelde budget voor de tijdelijke huisvesting thuis hoort.
Extra inhuur handhavingsjurist
Vraag:

Gevraagd wordt om meer uitleg te geven waar dit budget precies voor nodig is.
Antwoord:

Dit betrof een verlenging van de inhuur (maar met veel minder uren) voor het inwerken en
ondersteunen van de nieuwe vaste kracht en extra inzet vanwege Corona.
Generatiepact
Vraag:

Gevraagd wordt uitleg te geven wat er precies bedoeld wordt met het ontstaan van een
vacature voor alleen de uren die zij daadwerkelijk aanwezig waren.
Antwoord:

De vrijvallende uren indien iemand gebruik ging maken van het generatiepact, zijn
opgevuld d.m.v. het openstellen van een vacature. De meerkosten betreffen echter het
feit dat iemand die gebruik maakt van het generatiepact bijvoorbeeld 24 uur werkt, maar
32 uur krijgt uitbetaald en 100% pensioen blijft opbouwen. Na pensionering wordt er een
vacature opengesteld voor 24 uur en vervallen de meerkosten.

