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1.  27 2 BSD “Eén van onze doelen is om een HBO-opleiding in de 
regio te krijgen.” 
Wat wordt in deze doelstelling bedoeld met ‘in de 
regio’? 
Welke gemeenten vallen hier onder? 

 

2.  29 2 BSD “De komende jaren staat, in relatie tot de krimp, het 
behoud van een pluriform onderwijsaanbod voorop” 
Welke krimp wordt hier bedoeld? Graag onderbouwd 
met cijfers. Hoe pluriform is het onderwijs nu? Graag 
lijstje met bestaande typen onderwijs die nu worden  
aangeboden binnen de gemeente en eventueel een 
gedefinieerde regio. 

 

3.  30 2 BSD De doelstelling 1 cijfers (2014 31%, 2015 55%)  
Het verschil is voor de BSD onbegrijpelijk. Is hier een 
verschil in definitie een mogelijke oorzaak. 

 

4.  47 3 BSD Wat zijn “natte gymlessen”?   

5.  55 5 BSD Zijn er voor het financieel domein geen wettelijke 
indicatoren? Deze ontbreken hier terwijl zij bij de 
andere domeinen wel genoemd worden.  

 

6.  73 4.2 BSD 2.1 gaat over verwarde personen. 
Onder: hoe gaan we dat doen, lijkt het te gaan over 
zorgwekkende zorgmijders! Daarom: hoe gaan we het 
doen over verwarde personen?  

 

7.  93 4.7 BSD Wij missen de Zuiderwaterlinie Noord-Brabant.  

8.  100/10
1 

4.7 BSD Hoe staat het met de realisering van het gehele 
golfterrein? 

 

9.  102 4.7  BSD Wij missen de Zuiderwaterlinie Noord-Brabant.  

10.  104/10
5 

4.8 BSD Waar zijn de doelstellingen voor de reïntegratie?   

11.  130 4.13 BSD Hoe is het tarief voor opslag van 51.754 euro per fte 
opgebouwd? Het lijkt krankzinnig hoog. 
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12.  132 4.13 BSD Wat opvalt zijn de soms grote verschillen in % 
overhead per taakveld. 
Als voorbeelden: Riolen 3,5 % overhead van de 
kosten. Afvalstoffen 1,0 % overhead van de kosten. 
Terwijl de kostenniveau’s elkaar niet veel ontlopen. 
Waar zit het verschil in? Graag een opbouw van de 
overhead in beide gevallen. 

 

13.  145 1 BSD Hoe komt het dat het eigen vermogen van de 
veiligheidsregio met meer dan 8% is gedaald en het 
vreemd vermogen met bijna 44 % (ruim 14 miljoen) is 
gestegen?  
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