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Programma 1. Samenleving 
Inclusie 

 Wat is de stand van zaken van uitvoering van de genoemde punten in de motie? 
Coöperatie Sociaal Domein 

 Is er over het benoemde risico dat de belastingdienst de dienstverlening ziet als inhuur van 
personeel, overleg geweest met de belastingdienst? 

Overige risico’s 
 Kunt u een toelichting geven op de laatste bullit bij de genoemde risico’s binnen het sociaal 

domein (boven aan pagina 5) en: is er overleg geweest met de huisartsen hierover? 
Armoedebestrijding kinderen 

 U stelt voor een leesconsulent in te schakelen. Is dit voorstel in overleg met de basisscholen 
gedaan?  

 
 
Programma 2. Leefomgeving 
Centrumplan 

 Toch lezen we nu ook het centrum ook onder kwaliteitsniveau A valt, klopt dat?. 
 Heeft het college plannen ook dit gedeelte op korte termijn op te knappen? Dat kan uiteraard 

op een manier gebeuren waarbij duidelijk onderscheid blijft met de winkelstraat. 
Betere verkeersveiligheid 

 Zijn er nog concrete plannen te noemen? 
 Is er een mogelijkheid om een opstelplaats voor fietsers op deze plek te realiseren? 

Afval 
 Wat is de stand van zaken van deze campagne? 

 

 
Programma 3. Veiligheid 
Veiligheid informatiesysteem 

 Wie gaat dit VIS vullen? Alleen politie of ook bijv. Woningbouwvereniging en sociaal team als 
het gaat over (mogelijk) huiselijk geweld of overlast in een bepaalde wijk? 

 

Programma 4. Ruimte, wonen en ondernemen 
Routepaden 

 Hoe kan het nu zijn, dat met het opheffen van het complete recreatieschap er straks evenveel 
geld wordt uitgegeven voor slechts 1 taak? 

 
Programma 5. Dienstverlening 
Personeelskosten 

 De verhoging van het budget voor externe inhuur van € 50.000:  is dit een structurele of een 
incidentele verhoging?  

 Als je inzet op verlaging van de werkdruk en daarmee lang ziekteverzuim wilt voorkomen, heb 
je dan structureel een verhoging voor externe inhuur nodig?  
 

 

Algemene dekkingsmiddelen 
Algemene uitkering 

 Vandaar toch de vraag: is de meicirculaire inmiddels beschikbaar, gelezen en geïnterpreteerd?  
 Wat zijn de eerste conclusies? 


