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1 19 2 BSD “de huishoudelijke ondersteuning is goedkoper door 
de invoering van nieuwe werkwijze” 
Graag een nadere uitleg. Want volgens onze fractie is 
er gewoon bezuinigd op uren en is er geen sprake van 
een nieuwe ‘werkwijze’. 

 

2 37 5 BSD “Een belangrijk uitgangspunt in het begrotingsbeleid is 
dat geld dat binnenkomt voor de uitvoering van een 
specifiek beleid ook daad werkelijk voor de uitvoering 
van het desbetreffende beleid wordt gebruikt. Wij 
noemen dit in = uit.” 
Hoe is het dan mogelijk dat er op de: jeugdzorg, de 
WMO en het participatiebudget 3 maal circa 1,5 
miljoen wordt overgehouden? 
Worden deze middelen gezien dat principe dus 
geborgd voor de besteding aan deze beleidsdoelen? 
 

  

3 46 Economie 
werkgelegenh. 

BSD Waarom is de indicator bij doelstelling 1 vervallen?  

4 71 Grote Projecten BSD “Financieel risico zit voornamelijk in het feit dat werken 
goedkoper kunnen worden aanbesteed dan vooraf 
geraamd.” Hoe krankzinnig kan het zijn. Goedkoper 
aanbesteden een risico! De BSD fractie snapt hoe het 
werkt. Maar dit is een verkeerd systeem. Dit kan 
leiden tot verspilling van overheidsmiddelen.   

 

5 106 Verbonden 
Partijen 

BSD Bij parkeerbeheer is het resultaat over 2014 € 90.000 
negatief terwijl het eigenvermogen in 2014 fors is 
gedaald en het vreemd vermogen fors is gestegen. De 
resultaten over 2015 zijn er klaarblijkelijk nog niet.  
Waarop is: “Deze reserve is op dit moment 
toereikend.” gebaseerd? Eigen subjectieve 
waarneming wekt de gedachte dat de resultaten over 
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2015 nog slechter kunnen zijn dan over 2014. Voor 
hoelang is de parkeerreserve dan nog toereikend? 

6 112 rechtmatigheid BSD Er zijn maar liefst 13 kredieten die, omdat de 2 
jaarstermijn overschreden wordt, verlengd moeten 
worden. Hier wordt geen uitleg gegeven waarom deze 
projecten niet binnen de daarvoor geldende twee of 
meer jaren afgerond zijn. Zeker voor overzichtelijke 
projecten als de revitalisering groen objecten en de 
vervanging camera’s die al meer dan 3 jaar langer 
duren dan de oorspronkelijk 2 jaar, missen wij een 
gedegen motivering. 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


