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Fractie: VVD 
 

 
Jaarstukken 2012 
Vraag P/P* Pagina Onderwerp/vraag Antwoord 
1 1 14 Hoe vaak in 2012 gebruik gemaakt van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin; wat is 

ontwikkeling in relatie tot 2011? Graag 

cijfermatige onderbouwing van aantal 

klantencontacten. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft in 2012 voor het eerst een fysieke 

locatie gekregen aan de Picardie 24. In de periode 1 jan 2012 – 19 dec 2012 zijn er 

121 contacten geweest. Dit waren voornamelijk contacten met ouders (78) en 

professionals (29). Maar ook met kinderen, vrijwilligers en hulpverleners waren er 

contacten. Daarnaast zijn er vanuit het CJG diverse goed tot zeer goed bezocht 

workshops of expertmeetings georganiseerd over opvoedkundige vraagstukken. 

Ook heeft het CJG gefunctioneerd als spin in het web bij diverse netwerk-

overleggen en complexe hulpverleningsvraagstukken. Momenteel speelt het CJG 

een belangrijke rol in de transitie van de Jeugdzorg die vanaf 2016 tot 

verantwoording van de gemeente behoort. We willen op korte termijn een pilot 

starten waarbij we willen experimenteren met toegang tot de jeugdhulpverlening 

die dichter bij de hulpvrager ligt en minder complex is dan nu het geval.   
In 2011 had het CJG geen fysieke locatie en waren allen bezoeken aan de website 

of contact per e-mail en telefoon mogelijk. 
2 1 14 In hoeverre is in het kader van de privatisering 

van sportverenigingen planning met de 

verenigingen over de onderhoudsmiddelen 

onderdeel van het gemeentelijk 

accommodatiebeleid? 

De planning met de verenigingen over de onderhoudsmiddelen is geen 

onderdeel van het huidige gemeentelijk accommodatiebeleid 

3 1 15 Eveneens in het kader van privatisering sport-

verenigingen: Hoe hoog waren kosten voor 

extern adviesbureau dat heeft geholpen bij 

opstellen beleid en waarom is gekozen dit extern 

te doen in plaats van volledig intern? 

Kosten voor het externe adviesbureau waren € 10.000. Onderzoek naar 

onderhouds- en renovatiekosten en termijnen waarop eventuele renovatie moet 

plaatsvinden van sportvelden en accommodaties vergt specifieke deskundigheid. 

Daarnaast is gevraagd om onafhankelijk advies voor wat betreft de hoogte voor 

vergoedingen aan verenigingen i.h.k.v. onderhoud en renovatie. 
4 1 15 Waarom is gekozen het peuterspeelzaalwerk 1. Ambtelijke capaciteit voor een aanbesteding rond Peuterspeelzaalwerk 
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onderhands te besteden aan de huidige 

exploitant i.p.v. openbare aanbesteding? 
ontbreekt momenteel. Er is voorrang gegeven aan meer noodzakelijke 

aanbestedingen Pica Mare en Welzijnswerk. 
2. In de begrotingsdiscussie 2014 wordt subsidiering (en daarmee 

instandhouding) peuterspeelzaalwerk kritisch beschouwd. Hierbij zal de meer 

principiële vraag worden beantwoord of wij als gemeente een dienst die door 

een derde partij wordt aangeboden willen ondersteunen (subsidie) of dat we 

deze dienst actief willen inkopen (aanbesteding). Hierin zit een wezenlijk 

verschil. 
5 1 15 Welke 'verregaande uitspraken' over de brede 

school zijn er gedaan en zijn daar ook 

toezeggingen namens de gemeente in gedaan? 

Er zijn geen verregaande uitspraken gedaan of toezeggingen door de gemeente 

Gennep.  
Voor procesinformatie en stand van zaken verwijzen wij naar de 

raadsinformatiebrief van 4 juni 2013. 
6 1 15 Hoe wordt het brede school concept gerealiseerd 

in de kerkdorpen en krijgen deze scholen 

dezelfde financiële steun als de realisatie van het 

IKC in Gennep? 

De stuurgroep brede school heeft april 2012 besloten op twee sporen in te zetten: 

1) de pilot kindcentrum Picardie en 2) de brede school ontwikkeling voor elk 

kerkdorp in Gennep (zie raadsinformatiebrief 4 juni 2013). 
Op dit moment zijn er nog geen budgetten gevoteerd om de projectuitvoering 

kindcentrum Picardie vorm te geven. 
In ieder kerkdorp is de situatie anders en zal op basis van lokale situatie bezien 

moeten worden welke instrumenten ingezet worden. 
7 1 16 Heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor 

exploitatie van de Pica Mare zaal of hoe was de 

procedure om dit te verhuren aan 4Events? 

Er heeft aanbesteding plaatsgevonden voor het afgeven van een concessie van 

diensten voor het risicodragend beheer van de binnensportaccommodaties én het 

zalencomplex Pica Mare. Bij deze aanbesteding is mogelijkheid geboden delen 

van de opdracht uit te besteden aan een onderaannemer. De partij die de concessie 

uiteindelijk verkregen heeft (Optisport) heeft er voor gekozen de exploitatie van 

het zalencomplex uit te besteden aan 4Events. Dit hebben zij al bij de eerste 

ronde van de selectieprocedure (de selectie) aangegeven. 
8 1 16 Hoe gaat het aanvullende onderzoek naar 

gebruik, bezetting en mogelijkheden 

plaatsvinden? Zoals het eerdere onderzoek 

(kosten € 5.000) ook extern of wordt dit intern 

gedaan? 

De inventarisatie waar op wordt gedoeld is de afgelopen maanden uitgevoerd 

door een stagiaire van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Deze stagiaire heeft een 

standaardstagevergoeding ontvangen die is betaald uit het aanwezige budget voor 

dit soort P-kosten (en waar het college vanuit het collegeprogramma juist op 

inzet). 
9 1 18 De lasten van € 20.000 voor hospice komen niet 

ter sprake in het inhoudelijke gedeelte van het 

jaarverslag, slechts in dit schema. Wat is de 

stand van zaken m.b.t. de realisatie hospice en in 

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de hospice ligt volledig bij de 

initiatiefnemers. Dit is ook zo naar hen gecommuniceerd. Het laatste bericht dat 

wij hebben ontvangen is dat de voortgang traag gaat. Er zijn  gesprekken gaande 

tussen verschillende direct betrokken partijen en men hoopt in het najaar 
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hoeverre heeft de gemeente bijgedragen aan een 

voortvarende ontwikkeling? 
duidelijkheid te hebben over locatie en financiële haalbaatheid. 

10 1 20 Wat voor software is in het kader van 

ondersteuning vrijwilligers gekocht en voor 

welke doeleinden? 

Er is al enige jaren een website actief die dient als vacaturebank voor 

vrijwilligers. Deze werd altijd beheerd door Synthese. Nu, met de komst van de 

participatiewet en de mogelijke verbindingen hierin met de WMO (OMO) zijn we 

bezig om deze website meer elan te geven zodat deze actiever, ook door partijen 

als INTOS gebruikt gaat worden. 
11 2 29 Waarom vormt het ESF-project financieel 

gezien een onderdeel van dit programma, terwijl 

het juist in programma 1 (beperkt) wordt 

toegelicht? 

In de tot en met 2012 gehanteerde programmastructuur hoorde werktoeleiding 

(inclusief ESF) onder programma ′werken en recreëren′ en lag het accent op de 

samenhang tussen ′gewoon werk′ en ′ondersteund werk′. In het beleidsprogramma 

Ontmoeten, meedoen en ondersteunen (OMO) ligt het accent eerder op de 

samenhang van de drie decentralisaties. Om die samenhang goed tot zijn recht te 

laten komen zijn de programma’s van de begroting inmiddels opnieuw ingericht.  

Omdat de toelichting niet alleen terugkijkt maar vooral ook vooruit kijkt, volgt de 

toelichting al de nieuwe structuur terwijl de bedragen van de jaarrekening nog in 

de oude structuur staan. 
12 2 29 Waar bestaan de onder ‘doorbelasting uren’ 

genoemde 351 uren uit? 
Door minder activiteiten voor met name de grondexploitaties is de doorbelasting 

lager. Zijn uren van diverse medewerkers. 
13 2 31 Hoezo wordt pas nu duidelijk dat we zoveel geld 

moeten terugbetalen betreffende rijksbijdrage 

inburgering? Was er geen zicht op het feit dat 

het restant bedrag terug moest? 

Dit is toegelicht in de Raadsinformatiebrief van 30 januari 2013 (2013/62). De 

accountant is hierop aangesproken en heeft schriftelijk aangegeven te betreuren 

dat het nog bestaan van de verplichtingen zowel door de administratie als door 

hemzelf niet meer was opgemerkt (bijlage). De accountant heeft de kosten die 

voor de advisering op dit dossier in rekening zijn gebracht, aan de gemeente 

terugbetaald. Volledigheidshalve: de gemeente is geen geld misgelopen, maar 

heeft in 2007, 2008 en deels nog in 2009 geoormerkte gelden ten onrechte in de 

algemene middelen laten vloeien en  nu dus weer uit de algemene middelen  

moeten terughalen. 
14 2  In het kader van programma 2 zou de VVD 

graag willen weten welke stappen het College 

heeft ondernomen om te komen tot uitvoering 

van de VVD-motie uit 2011 omtrent realisatie 

fietsverbinding langs de snelweg A77? 

Aangezien de haalbaarheidsstudie naar Maaskruisend fiets- en landbouwverkeer 

zowel in het Meerjarenprogramma Mobiliteitsvisie RMO Noord-Limburg als in 

het GVVP pas gepland is in 2015, heeft het college vooralsnog geen nadere 

stappen ondernomen richting de gemeenten Bergen en Boxmeer. De Regionale 

Mobiliteitsvisie en het Meerjarenprogramma zijn respectievelijk  in 2011 en 2012 

geaccordeerd door alle colleges van de Noord-Limburgse gemeenten en 

vastgesteld in het bestuurlijk RMO. Deze besluiten zijn in 2012 als ingekomen 

stuk in de Raad gebracht. De gemeente Bergen heeft daarmee net als de gemeente 
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Gennep ingestemd met het Meerjarenprogramma van de Mobiliteitsvisie RMO 

Noord-Limburg. 
15 Lokale 

Heffin-

gen 

67 Hoeveel bezwaarschriften zijn er na de 

rechterlijke uitspraak over de rechtmatigheid van 

heffing van hondenbelasting bij een andere 

gemeente bij de gemeente Gennep 

binnengekomen tegen de aanslag 

hondenbelasting en wat is de status van deze 

bezwaarschriften? 

Er zijn in totaal 9 bezwaren ingediend tegen de hondenbelasting. 1 hiervan is 

inmiddels afgehandeld. De overige bezwaren worden naar verwachting 

binnenkort afgehandeld. 
 

*: Programma of paragraaf 

 

Fractie: VVD 
 

 
1e trimesterrapportage 2013 
Vraag P/P Pagina Onderwerp/vraag Antwoord 
1 4 8 Hoeveel scholieren hebben geparticipeerd in het project 

Na Schoolse Opvang en voldoet dit aantal aan de 

verwachtingen? Ofwel in hoeverre wordt met dit project 

voorzien in een behoefte bij de scholieren? Graag nadere 

informatie zoals hier omschreven vóór de behandeling van 

deze stukken in de commissievergadering op 10 juni a.s. 

Tot nu toe hebben 58 leerlingen 2670 keer deelgenomen aan de activiteiten in 

het kader van het project Buitenschoolse Opvang Voortgezet Onderwijs. Dit 

blijft achter bij de verwachtingen. De leerlingen die hebben deelgenomen zijn 

positief over de geboden activiteiten. Over de achtergronden en gevolgen 

hiervan zullen wij de gemeenteraad zeer binnenkort nader informeren door 

middel van een brief. 
2 6 11 In welk kader is ervoor gekozen hier aan te geven dat het 

loket van het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat 

verhuizen? Welke locatie zal dit worden en is dit dan een 

stap naar een integraal loket voor zorg en welzijn? Wordt 

de keuze voor de locatie nog ter kennisname besproken 

met de raad? 

Het CJG moet vertrekken uit hun locatie aan de Picardie 24. Het CJG wil 

graag dichtbij de doelgroep blijven en wil daarom in de buurt van scholen 

aan de Picardie blijven. Hiertoe zijn al gesprekken gevoerd met de 

Basisschool Maria Goretti en daar is ook een geschikte ruimte 

beschikbaar.  
Dit is een van de stappen die wij willen zetten in de doorontwikkeling van 

het CJG in aanloop naar de transitie Jeugdzorg en naar 1 centraal loket 

voor vragen over zorg, welzijn, opvoeden en arbeid.  
Wanneer een geschikte locatie is gevonden zullen wij de raad te zijner tijd 

informeren over de verhuizing.    
*: Programma of paragraaf 
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Fractie:D66 
 

 

Vraag P/P Pagina Onderwerp/vraag Antwoord 
1  2 Het Presidium heeft besloten dat de algemene 

beschouwingen in dit jaar 2013 niet voorafgaan aan 

de begrotingsbehandeling, maar aan de VJN. 

Vraag: dit geldt voor 2013, ook voor de komende jaren? 

Dat is nog onduidelijk. Jaarlijks stelt het college in samenspraak met de griffier 

op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar, eind december een 

‘spoorboekje’ op voor de P&C-cyclus van het komende jaar. Dat spoorboekje 

wordt door het Presidium in januari vastgesteld. Ook dit jaar zullen we dus op 

basis van de ervaringen voorstellen doen. 
2  5 Verkoop gemeentelijke gronden. In 2013 

verwachten we een hogere opbrengst dan 

taakstellend is opgenomen.  

Vraag: Waar komt die hogere opbrengst vandaan? 

In 2013 wordt met name een hogere opbrengst verwacht t.g.v. de 

overeenkomst grondruil/-verkoop i.h.k.v. het project Koningsven/De 

Diepen. 

3  6 Bezuinigingen van het rijk, nog geen rekening 

gehouden met de Meicirculaire. Vraag: In 

commissie toelichting op actualiteit, was is er nieuw 

in de Meicirculaire? 

Met de Meicirculaire is nog geen rekening gehouden. Het moment van 

uitkomen van de Voorjaarsnota en de Meicirculaire strookten niet met elkaar. 

In de commissie zal het effect van de Meicirculaire worden toegelicht.  

4 2  GVVP: Voor investeringen in veilig verkeer, 

fietsverbindingen, toegankelijkheid zijn 

subsidiemogelijkheden. Zijn er kansen om hiervan 

gebruik te maken? 

Binnen de verkeerswereld zijn er kansen voor subsidie, mits deze projecten en 

activiteiten zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma van de Regionale 

Mobiliteitsvisie RMO Noord-Limburg. Dit geldt o.a. voor de aanpak van 

kruispunt Siebengewaldseweg-Looiseweg. Qua toeristisch-recreatieve 

fietsverbindingen zijn er wellicht kansen in het kader van Euregionale 

subsidiemogelijkheden. 
In de meeste subsidieregelingen dienen de projecten wel uitvoeringsgereed te 

zijn, én financieel gedekt te zijn in de gemeentelijke begroting. 
5 2  Parkeeronderzoek: welk nut en noodzaak ziet het 

college voor het parkeeronderzoek? 

Het uitvoeren hiervan is nodig om een actueel beeld te krijgen van de 

parkeersituatie in het centrumgebied van Gennep. Het vormt de basis van het 

in 2015 te actualiseren Parkeerbeleidsplan Gennep uit 2007. Met het 

parkeeronderzoek kan in beeld worden gebracht of het aantal 

parkeervoorzieningen in balans is met het gebruik. De uitkomsten van het 

parkeeronderzoek dienen tevens gebruikt te worden bij parkeervraagstukken 

zoals het wel of niet uitbreiden van blauwe zones én bij de toetsing van 

bouwplannen. Het college acht het belang hiervan echter in verhouding tot 

andere opgaven zodanig dat het college dit nog een jaar naar achteren schuift. 
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6  7 Toets kwaliteit fietsvoorzieningen? Wat moet daar 

het effect van zijn ct van zijn? 

De toets moet leiden tot een overzicht van de kwaliteit van de 

fietsvoorzieningen én de basis vormen van een plan van aanpak om de 

kwaliteit van de fietsvoorzieningen de komende jaren te verbeteren, daar waar 

het niet in orde is. Door de kwaliteit van de fietsroutes te verbeteren wordt het 

gebruik van de fiets gestimuleerd. 
7  9 30-km inrichtingsplan Bloemenstraat? Welke 

argumenten zijn hiervoor?  

De Bloemenstraat is een van de erftoegangswegen binnen de bebouwde kom 

die niet is ingericht conform de principes van Duurzaam Veilig. De 

Bloemenstraat wordt als onveilige weg ervaren. De huidige maximumsnelheid 

van 50 km/uur wordt relatief veel overschreden. De Bloemenstraat is tevens 

een “doorgaande”  route van/naar Middelaar voor zowel gemotoriseerd 

verkeer als fietsverkeer (schoolthuisroute).  
De verharding van de Bloemenstraat is bovendien toe aan groot onderhoud en 

de Bloemenstraat staat op de planning voor een rioolvervanging. Na afloop 

van de Reconstructie van de Rijksweg N271 te Milsbeek (2013-2014) is het 

wenselijk de verkeerskundige knelpunten van de Bloemenstraat te combineren 

met de rioolvervanging. Om de Bloemenstraat (samen met een deel van het 

Sprokkelveld) in 2014-2015 te kunnen herinrichten dient er in overleg met 

belanghebbenden een inrichtingsplan opgesteld te worden.  
7½  14 Wat wordt beoogd met lobby OV-concessie 

provincie Limburg?  

Beoogd wordt de kwaliteit van het openbaar vervoer voor de komende 

decennium te verhogen en het gebruik daarmee te stimuleren. Het is nu het 

moment knelpunten en wensen aan te dragen bij de Provincie en de belangen 

van de OV-reizigers van de gemeente Gennep te behartigen. 
8 4  Bijzonder voortgezet onderwijs. Klopt het dat bij de 

start van project Na Schoolse Opvang uitgegaan is 

van een project waarbij de gemeente geen bijdrage 

deed? Dit lopende het project gewijzigd is en er een 

restant budget bedoeld voor het CJG is ingezet om 

tekorten te dekken? Graag financieel overzicht van 

totaal project over de looptijd. De bijdrage van 

school, provincie en gemeente. En wie heeft op welk 

moment besloten om deze overschrijdingen goed te 

keuren. Wie is verantwoordelijk voor dit resultaat, 

vanuit het project? 

Nee, de gemeente zou een kleine bijdrage leveren van € 7.093 per jaar. Dit 

uitgangspunt is tijdens de looptijd van het project niet gewijzigd.  
Wij zullen de raad op korte termijn informeren over het verloop van het 

project door middel van een raadsinformatiebrief.  
Wij zijn nog in overleg met de verschillende betrokken partijen over de 

overschrijding en manieren om deze terug te dringen. De gemeente is samen 

met de andere uitvoerende partijen verantwoordelijk voor het resultaat van het 

project. Wij willen samen met hen op zoek naar een manier om het resultaat 

zo positief mogelijk te laten uitvallen. 

9  4 CJG verhuist. Heeft dat relatie tot werkelijke 

kosten? Of is er kans dat de nieuwe locatie meer 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet verhuizen, zij kunnen niet meer 

terecht in het gebouw aan Picardie 24. Bij het vinden van een nieuwe locatie 
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gaat kosten? Is het niet zo dat JGZ verhuist en het 

CJG (loket) dus meeverhuist? Is verhuizing van het 

CJG niet in tegenstelling tot beleidsmatige inzet te 

komen tot een IKC aan de Picardie? Wat zijn de 

financiële consequenties als CJG-loket onderdeel 

wordt van gemeentelijk loket? Is dit niet een veel 

natuurlijkere ontwikkeling vanwege de integrale 

uitvoering van de WMO na 1-1-2015 als ook alle 

jeugdzorg onderdeel is geworden van de WMO (in 

elk geval onder de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid valt)? Is dit niet een trend die 

overal in den lande steeds meer navolging krijgt 

omdat telkenmale blijkt dat een apart loket niet 

aansluit bij de behoefte van burgers? 

zijn de kosten een van de factoren om rekening mee te houden. Wij willen niet 

dat het CJG met het consultatiebureau verhuist naar Op de Logte, aangezien 

het CJG dan vrij ver bij de doelgroep vandaan zit, wij zien juist een 

belangrijke rol voor het CJG bij een IKC aan de Picardie.  
Wij willen het CJG doorontwikkelen in aanloop naar de transitie van de 

jeugdzorg, wij denken daarbij aan 1 centraal loket voor zorg en hulp op het 

gebied van zorg, welzijn, opvoeden en arbeid. Hierbij sluiten wij aan bij 

ontwikkelingen elders in het land. 

10  4 Passend onderwijs: Er wordt een opmaat gegeven 

naar meer kosten i.v.m. ZAT en Passend Onderwijs. 

Er wordt verondersteld dat de wet Passend 

Onderwijs kostenverhogend zal zijn op de post 

leerlingenvervoer. Hoe komt het college tot die 

veronderstelling? De wet beoogt toch leerlingen 

zoveel mogelijk op eigen school en eigen buurt 

onderwijs te geven? Juist minder speciaal onderwijs 

op afstand en maatwerk in eigen omgeving. 

De wet Passend Onderwijs streeft inderdaad na dat meer leerlingen dichtbij 

huis naar school kunnen gaan. Maar de gemeente kan weinig invloed 

uitoefenen op het zorgaanbod dat de scholen in de gemeente zullen bieden. 

Het is nu dus niet te zeggen welk aantal Gennepse kinderen afhankelijk zal 

zijn van leerlingenvervoer na de invoering van het Passend Onderwijs.  
Daarnaast is het waarschijnlijk dat scholen zich zullen specialiseren in de 

ondersteuning die zij bieden. Het is dus ook heel goed mogelijk dat er minder 

kinderen gebruik zullen maken van het leerlingenvervoer (want zij kunnen in 

Gennep naar school), maar dat de kinderen die daarop wel zijn aangewezen, 

verder vervoerd zullen moeten worden, waardoor de kosten alsnog zullen 

stijgen. Ook is het goed mogelijk dat er minder mogelijkheden zijn om 

kinderen gezamenlijk te vervoeren. 
Tot slot werken de scholen in het kader van het Passend Onderwijs samen in 

Samenwerkingsverbanden (SWV). Na de invoering van het Passend 

Onderwijs bepalen ouders naar welke school zij hun kind willen sturen en als 

het kind daar niet past, bepaalt het SWV naar welke andere school binnen het 

SWV het kind moet gaan. Gezien de ligging van Gennep op een aantal 

grensgebieden is het goed mogelijk dat een ouder zijn kind naar een school 

stuurt buiten het SWV waar Gennep deel van uitmaakt. Dus de gemeente 

oefent nog minder dan nu invloed uit op de school die een kind bezoekt en de 

hoogte van de kosten van het leerlingenvervoer 
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11  5 Graag overzicht van het vigerende beleid op gebied 

van kunst en cultuur. Telkenmale wordt er 

gesproken over niet of nog geen beleid. Er gaat veel 

geld naar cultuur, maar het overzicht ontbreekt ons. 

Wij hebben behoefte aan overzicht incl. 

Hoofdposten van subsidiegelden of financieringen in 

deze.  

Er is geen integrale beleidsnota op het gebied van kunst en cultuur. 

Beleidsuitgangspunten zijn terug te vinden in Vitale Vesting (2009), 

Kadernota subsidie en Subsidieverordening (én in de programmabegrotingen). 

Deze laatste twee worden momenteel geüpdatet. Naast structurele subsidies en 

gemeentelijke projecten, proberen we vooral initiatieven vanuit de 

samenleving te ondersteunen. Stone Hands is hier een voorbeeld van, maar 

ook het Cultuurhistorisch Platform. 
De totale kosten van kunst en cultuur (nu opgenomen in Vitale vesting, 

programma 5 en programma 9) worden nagezonden. 
12  5 Monumenten. Er is door de portefeuillehouder 

enkele jaren geleden een presentatie gegeven, in 

2012 zou er een notitie opgeleverd worden, ter 

vaststelling in de raad. Op dat moment was er een 

klapper met een inventarisatie van alle gemeentelijke 

monumenten. Nu lezen we dat er ook een verbinding 

gemaakt zal gaan worden met het welstandsbeleid en 

er (nog maar) 10 panden over blijven voor nominatie 

op de gemeentelijke monumentenlijst. Waarom is 

hier sprake van beleidsmatige koerswijziging (zie 

nota Erfgoedbeleid)? Is de raad daarover 

geïnformeerd? Wordt hier een beleidswijziging 

creatief weggeschreven in een alinea van de VJN? 

Er is geen sprake van een beleidsmatige koerswijziging. De in het kader van 

het Erfgoedbeleid uitgevoerde nadere onderbouwing van de monumentale 

waarde van objecten, leverde een tweetal categorieën op: die van 

gemeentelijke monumenten (in spé) en die van karakteristieke panden (met 

een wat lagere cultuurhistorische waarde). Op basis van deze categorisering is 

verder gewerkt: bij de herziening van het welstandsbeleid zal aan de raad 

worden voorgesteld de karakteristieke objecten via dat beleid enige 

bescherming te geven. Voor de overige objecten wordt gewerkt aan de 

aanwijzing tot gemeentelijk monument. Daarbij gaat het overigens niet om 

tien panden, maar om ongeveer dertig objecten. Het college is niet van plan 

panden aan te wijzen als eigenaren het er niet mee eens zijn. Daarom resteren 

er op dit moment tien objecten die daadwerkelijk tot gemeentelijk monument 

zullen worden. In de toekomst zal worden gepoogd meer van de 

desbetreffende objecten toch de gewenste status te kunnen verlenen. Dit beleid 

is overigens door het college vastgelegd in een besluit dat dateert van 26 juni 

2012 (2012-2583). 
 
Indien een object tot gemeentelijk monument wordt, zijn er gemeentelijke 

middelen beschikbaar voor de ondersteuning van de eigenaar bij de 

instandhouding daarvan. Daarbij gaat het om een subsidiebedrag van 

maximaal € 5.000,- per aanvraag voor onderhoud aan het desbetreffende 

object en (een keer in de vijf  jaar) de vergoeding van de  kosten van een 

bouwkundig inspectierapport opgesteld door de Monumentenwacht.  
 
Als een object dat in potentie tot gemeentelijk monument zou kunnen worden, 

van eigenaar wisselt, wordt object niet automatisch tot een gemeentelijk 
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monument. De nieuwe eigenaar heeft de keus of hij zijn pand al dan niet tot 

gemeentelijk monument laat worden. De status van potentieel gemeentelijk 

monument heeft dus geen beperkende invloed.  
13  5 Bij de start van het subsidie aan Roepaen is 

aangegeven dat 0-16 jr ook tot de doelgroep behoort, 

dat er verbindingen met het verenigingsleven 

gemaakt zouden worden en niet alleen vanuit de 

eigen locatie activiteiten worden georganiseerd. 

Welke activiteiten zijn afgelopen jaar of seizoen 

voor de doelgroep 0-16 jr? Welke samenwerking / 

verbinding met verenigingen is er tot stand 

gekomen? Op welke wijze zet Roepaen haar 

expertise in voor activiteiten buiten haar locatie (in 

het Gennepse). Graag concrete voorbeelden als die 

er zijn. S.v.p. de provinciale subsidiebeschikking ter 

visie te leggen aan de raadsleden. 

Roepaen heeft momenteel nog geen aanbod voor de doelgroep 0-16. Dit is wel 

in ontwikkeling. Zo wordt met scholen gewerkt aan een cultureel prorgramma 

voor leerlingen. Daarnaast hebben we Roepaen gevraagd na te denken over de 

wijze waarop zijn hafa’s en verenigingen kunnen ondersteunen nu de Meander 

weg zal vallen. 
In 2013 organiseert Roepaen meerdere activiteiten die gericht zijn op 

Gennepse verenigingen. Hierbij valt te denken aan  de korendag en activiteiten 

rondom talentontwikkeling. 
Een afschrift van de beschikking zal via de griffie ter inzage worden gelegd. 

14  6 Gemeentelijk minimabeleid, beschermingsbewind. 

Het geld gaat veelal op aan uitbetaling 

bewindvoerders.  

Om hoeveel burgers/cliënten gaat het in de 

Gemeente Gennep? En om welke bedragen gaat het 

hier? 

In Gennep staan circa 100 mensen onder bewindvoering. Dat kost jaarlijks ca 

€ 100.000. Dit is een veel te hoog bedrag dat alleen maar stijgt. Wij zijn ons 

op dit moment aan het beramen op mogelijkheden om deze kosten terug te 

dringen. 

15  8 Masterplan Heijen. Het project gaat uit dat er van 

werk, werk gemaakt wordt. De geplande riool 

onderhoudswerkzaamheden en de benodigde 

budgetten voor deze werkzaamheden zullen samen 

gaan met de overige ontwikkelingen in het 

Masterplan. Toelichting op de kosten. Is het budget 

van € 275.000 voornamelijk rioolwerkzaamheden? 

Nee, de (begrote) kosten voor de geplande infrastructurele werken in Heijen 

zijn € 165.000. De genoemde € 275.000 zijn de geraamde kosten die “extra” 

begroot moeten worden om het volledige plan (incl. ontwikkeling 

evenemententerrein en kerkplein) uit te kunnen voeren. 

16   Is het redelijk dat rijksbezuinigingen intern wel een-

op-een door te vertalen naar gemeentelijke 

programma's e.d. en dat niet te doen richting 

gemeenschappelijke regelingen en andere 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden?  

Dit wordt hiermee niet uitgesloten. Het is aan de beleidsafdeling om de 

bezuiniging intern op te vangen of door te vertalen naar externe partijen.  

17   Per jaar € 10.000–15.000 voor ''op levens- Nee, momenteel hebben ouders een wettelijk recht op compensatie van de 
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overtuiging gebaseerd leerlingenvervoer''. Is het 

redelijk om ouders die op basis van hun 

levensovertuiging geen passend onderwijs binnen de 

gemeente vinden zelf de meerkosten te laten 

betalen?  

Laat Gennep zich maar sterk maken om de 

landelijke regels ter zake aan te passen. 

gemeente wanneer zij een school met een bepaalde levensovertuiging 

uitkiezen voor hun kinderen. Wel moeten zij een ouderbijdrage betalen 

wanneer hun inkomen boven een bepaalde drempel komt. 

Eerste trimesterrapportage 

 21 6 Minimabeleid: er is veel te doen (ook landelijk) 

over functioneren van 

schuldhulpverleningsorganisaties. Graag 

informatie over het functioneren van de 

“plangroep”. 

Omdat schuldhulpverlening een specialistische kennis vereist, is destijds 

besloten dit extern in te kopen. De keuze is op PLANgroep gevallen. Deze 

organisatie voert deze taken ook uit voor de nadere gemeenten in Noord-

Limburg, behalve Venray. Landelijk werkt men voor 60 gemeenten 

PLANgroep is een NEN8048 gecertificeerd en actief lid van de vereniging 

van Schuldhulpverlening. Men hanteert de richtlijnen van de Nederlands 

Vereniging Van Kredietverleners (NVVK). 
De PLANgroep werkt in Gennep conform de door de gemeente gestelde 

eisen en richtlijnen. Hierover zijn we tevreden. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat we de laatste tijd een spanningsveld zien ontstaan tussen de 

opgelegde bezuinigingstaakstelling op schuldhulpverlening en het 

toenemend aantal mensen dat behoefte heeft aan deze vorm van 

ondersteuning. 
*: Programma of paragraaf 

 

 

Fractie: KERN…………….. 
 

 
Jaarstukken 2012 
Vraag P/P Pagina Onderwerp/vraag Antwoord 
1 1 14 Aan welke alternatieven wordt gedacht? 

Andere aanbieder? Samenwerking? 

Leerlingenvervoer. 

Concrete alternatieven zullen vooral gevonden moeten worden in een grotere rol van de 

ouders of in een andere organisatie van het vervoer. In heel Nederland wordt 

momenteel nagedacht over goedkopere alternatieven voor verschillende “sociale” 

vervoerstromen. Zo is er ook in Noord-Limburg een werkgroep aan de slag met dit 

onderwerp. Ook zal dit onderwerp belangrijk punt van gesprek zijn bij de 

begrotingsbesprekingen voor 2014.  
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2 2 25 Regio Venlo en Floriade. Is aan te geven wat 

de tussen haakjes aangegeven activiteiten en 

spinoff voor Gennep hebben opgeleverd? 

Sec voor Gennep is dit niet aan te geven. Dit vraagt ook een bijzondere 

onderzoeksinspanning waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. 

3 3 28  Kermissen. Betekent het nieuw te maken 

plan dat de gemeente de organisatie van de 

kermis uit handen wil geven? 

Nee, waar we nu aan denken is om de zeggenschap en waar mogelijkheid 

verantwoordelijkheid voor de kermissen in dorpen over te dragen naar de dorpsraden. 

Hierover gaan we op korte termijn met ze in gesprek. De kermis in Gennep willen we 

gezien de omvang (voorlopig) in eigen beheer blijven organiseren. 
4 3 

 
39 Wordt ingeschat dat de Niersbrug nog wel in 

2013 kan worden gerealiseerd? Hoeveel van 

het budget ad € 350.000 is nog beschikbaar 

en kan daarvoor plaatsing en afwerking 

daarvoor plaatsvinden conform de 

voorstellen? 

De Niersdalbrug wordt niet meer in 2013 gerealiseerd. De bezwaren tegen de 

omgevingsvergunning voor de Niersdalbrug zijn behandeld in de commissie bezwaar 

en beroep. Op dat moment waren de voorlopige uitkomsten van de natuurtoets 

beschikbaar. De commissie bezwaar en beroep heeft het college geadviseerd om de 

definitieve uitkomsten van de natuurtoets af te wachten, alvorens een beslissing op 

bezwaar te nemen. Dit advies heeft het college overgenomen. Om voor het 

hoogwaterseizoen gereed te zijn (eis van het waterschap) moet uiterlijk de 1e week 

van juni opdracht gegeven worden voor de productie van de brug. De definitieve 

resultaten van de rapportage worden medio juli opgeleverd.  
Op dit moment (5-6-2013) is nog € 284.703 beschikbaar binnen de gemeentelijke 

begroting. Het volledige project kan binnen dit budget worden uitgevoerd. 
5 Lokale 

heffin-

gen 

71 Hondenbelasting. Is al bekend hoe de 

jurisprudentie rond de heffing gaat 

uitpakken? Een rechter heeft bepaald dat 

hondenbelasting alleen nog maar mag 

worden gebruikt .  

t.b.v. daaraan gerelateerde maatregelen. 

Er is cassatie ingesteld tegen de bedoelde afspraak. Conform advies van de VNG is 

geïnventariseerd welke kosten er voor hondenbeleid en heffing en invordering worden 

gemaakt. Op basis hiervan worden de bezwaren afgehandeld. Op grond van het advies 

van de VNG gaan wij er vooralsnog vanuit dat er voldoende sprake is van kosten die 

het hondenbezit voor de gemeente meebrengt van wezenlijke betekenis zijn voor het 

heffen van de hondenbelasting. 
6 1 21 Budget woningaanpassingen 2e 

trimesterrapportage is naar beneden 

bijgesteld ad € 80.000 einde jaar positief ad 

€ 17.000 is deze plus berekend t.o.v. de 

primaire begroting of t.o.v. 2e 

trimesterrapportage? 

Ten opzichte van de tweede trimesterrapportage. 

7 2 23 Brem. Hoeveel schriftelijke dan wel 

mondelinge belangstelling is getoond voor 

vestiging op de Brem? 

Wij zijn met twee ontwikkelaars in gesprek. Er is tevens een aanbieding gedaan 

richting een bedrijf. Daarnaast is er een dynamische lijst van 25 -in beginsel- 

geïnteresseerde bedrijven en intermediairs. 
8 2 25 Kunnen positieve effecten van de Floriade 

voor de gemeente eens op een rijtje worden 

Voor de Regio wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de spinoff; dit betreft 

alleen geen lokaal-effectenonderzoek. Aansluitend daarop zullen wij ook lokaal 
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gezet ter discussie voor de raad? aanhaken. Hiertoe is een evaluatie van ons Gennepse ‘Floriade is feest’-programma 

afgerond. Dit willen wij in combinatie met het regionale effectenonderzoek in ons 

college laten vaststellen. 
9 3 33 Hoe hoog was over 2012 het overschot 

rioolbelasting? 

In 2012 is geen overschot maar een tekort van € 23.688. Deze is uit de voorziening 

gehaald. 
10 3 43    Bolwerk. Project was in 2011 afgesloten? Het project is per 31 december 2011 afgesloten. 
11 5 53 Vitale Vesting. Welke projecten zijn 

uitgevoerd, welke zijn doorgeschoven en is 

doorschuiven nog wel verstandig nu 

projectmanagement is afgesloten? 

Vitale Vesting werd programmatisch opgepakt, n.a.v. de evaluatie is besloten te kiezen 

voor een andere werkwijze (het is een beleidsambitie). Het College heeft besloten het 

Vitale Vesting op een meer bescheiden manier op te gaan pakken. De projecten 

worden uitgevoerd binnen de reguliere organisatie. Vitale Vesting blijft zich inzetten 

(weliswaar op een meer bescheiden niveau) om via de aangestelde regisseur de 

oorspronkelijke doelstellingen waar te maken. Dit betekent dat beleidsdoelstelling van 

Vitale Vesting en de projecten binnen Vitale Vesting nog wel actueel zijn. De 

projecten die zijn uitgevoerd zijn staan beschreven op pagina 51 onder ‘wat hebben we 

wel of niet gerealiseerd’ (onder andere Martinustoren, DPO). Een aantal projecten is 

in uitvoering: herbestemming stadhuis, opknappen omgeving Martinustoren, 

pleisterplaatsen aan de N-271, Gennepermolen, Loswal. Met name de projecten 

binnen de regiovisie N271 zijn verder doorgeschoven, de voorbereiding loopt maar de 

realisatie laat nog even op zich wachten. De budgeten voor deze projecten waren tot 

voor kort opgenomen in de begroting van Vitale Vesting, dat is nu niet meer het geval. 
12 Weer-

stands-

ver-

mogen 

61 Leningen verenigingen. Welke verenigingen 

zijn dit en welke waarborgen heeft de 

gemeente? 

Voetbalver. Vitesse Gennep € 14.313 Hypothecaire zekerheid 
Voetbalver. R.K.O.S.V. Achates Ottersum € 88.299 Geen waarborg. 
Schietsportvereniging Gennep  € 207.000 Hypothecaire zekerheid 
Y.Roovers kasteel Heijen € 60.319 Hypothecaire zekerheid 
Stg.Nat.Restauratiefonds Landgoed Roepaen € 720 622 Hypothecaire zekerheid 
Stichting Pantein Verpleging en Verzorging € 845.564 Hypothecaire zekerheid 

13 Idem 59 Waaruit bestaan die beheersmaatregelen 

voor de risico’s Waarom nog niet ingevoerd. 

Wat zou invoering hebben betekend voor 

jaarrekening en begroting?  

De beheersmaatregelen zijn per risico verschillend. Door capaciteitsgebrek zijn deze 

nog niet ingevoerd. Voor de jaarrekening en begroting heeft dit geen invloed gehad.  

14 Idem 60 Hoe hoog was de vrije ruimte 

belastingcapaciteit WOZ? 

Wanneer wordt bedoeld de ruimte ten opzichte van het rekentarief OZB, dan is de 

vrije ruimte op basis van de begroting 2013 voor OZB woningen nul. 
Voor OZB niet-woningen eigenaren € 32.584 en voor niet-woningen gebruikers € 

23.364 
Daarnaast is er echter nog sprake van een macro-norm dit is het percentage dat de 
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totale OZB opbrengst in Nederland mag stijgen. Dit percentage is al 2 jaar achter 

elkaar overschreden. In de meicirculaire is opgenomen dat met ingang van het 

uitkeringsjaar 2014 het rekentarief voor eigenaren van woningen op 0,1085%, voor 

gebruikers van niet-woningen op 0,1153% en voor eigenaren van niet-woningen op 

0,1430% wordt vastgesteld. Voor 2014 is geen vrije ruimte meer ten opzichte van het 

rekentarief.  
*: Programma of paragraaf 

 

 

Fractie: KERN…………….. 
 

 
1e trimesterrapportage 2013 
Vraag-

nr. 
P/P 

Pagina 
Onderwerp/vraag Antwoord 

1 Bijstelling 4 Algemene bijstand uitkering in geld, Volgens de media 

stijgt de werkloosheid nog dat zal vertraagd ook zijn 

invloed hebben op de uitkering. Moet deze post niet  

structureel worden bijgeraamd i.p.v. alleen maar in 

2013. 

Op zich is dit geen technische vraag. 
Ons college zal dit aspect meenemen in de vertaling van de 

Meicirculaire zoals die nu plaatsvindt.. 

2 Riolering 

investeringen 
5 Wat wordt hier bedoeld met onttrekking aan de 

voorziening tarievenbeleid rioolrecht, en wat is de is de 

consequentie hiervan? 

Het GRP is een zogenaamde gesloten exploitatie. De lasten worden 

gedekt uit de rioolheffingen. Zijn de rioolheffingen lager dan de 

kosten dan wordt het verschil onttrokken aan de voorziening 

tarievenbeleid rioolrechten. Zijn de opbrengsten hoger dan vindt 

een toevoeging plaats. In de begroting 2013 zijn de lasten hoger dan 

de opbrengsten waardoor een onttrekking aan de voorziening is 

opgenomen. Door de verwachtte lagere lasten zal er minder uit de 

voorziening gehaald worden. 
3 Handhaving 

Diekendaal 
7 Dit raadsbesluit biedt toch ook kansen op aanzienlijk  

Minder handhavingskosten? 

Als een grotere groep mensen de mogelijkheid krijgt permanent te 

blijven wonen hoeft bij deze groep niet meer te worden 

gehandhaafd en zullen de handhavingskosten ten behoeve van 

permanente bewoning ook minder worden. 
4 Subsidie 

opvang VO 
8 Betekent dit dat overwogen wordt het project te 

stoppen? 

De gemeentelijke bijdrage aan dit project was altijd bedoeld als 

tijdelijke ondersteuning in de opstartfase, dus de gemeentelijke 

ondersteuning stopt in elk geval. Wanneer de andere partijen door 
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willen gaan met het project, kunnen zij dat doen, maar zonder 

verdere financiële ondersteuning vanuit de gemeente. 
5 Leerlingen-

vervoer 
9 Wat houdt deze indexatie in? Is die contractueel 

afgesproken? 

Deze indexatie is gebaseerd op de stijgende kosten van het vervoer 

over de weg en is ook contractueel afgesproken. 
6 WSW lagere 

baten 
10 Waarop was de verwachting van het te ontvangen 

bedrag uit de IBN-regio gestoeld? 

De IWGM heeft de gemeenten die tot de IWGM behoren gevraagd 

een bijdrage te leveren aan het exploitatietekort van INTOS omdat 

ze ook mensen bij INTOS hebben werken. Wettelijk zijn deze 

gemeenten hier niet toe verplicht. Het betrof in die zin een moreel 

appèl, waar uiteindelijk geen gehoor aan is gegeven. Wij zijn hier 

nog met betreffende gemeenten over in gesprek. 
7 Gemeentelijk 

minimabeleid 
11 Wie bepaalt welke bewindvoerder wordt ingeschakeld? De rechter stelt een bewindvoerder aan. 

8 Volkshuis-

vesting hogere 

baten 

12 Begrijpen wij goed dat deze gelden nog dit jaar moeten 

worden besteed? Wat zijn de plannen daarvoor? 

De bijdrage vanuit de KAN ad € 97.350,- betreft de afwikkeling 

van het Besluit Woninggebonden Subsidies, een subsidieregeling 

van het miniserie van VROM. Het betreft een regeling die gelopen 

heeft van 1984-1992 en ook de gemeente Gennep was toentertijd 

deelnemer. De bijdrage is betaald onder de volgende voorwaarden: 

- De gelden moeten worden besteed in het kader van de 

volkshuisvesting; 

- De gemeenten ontvangen een voorschot van 100 %, 

verantwoording vindt plaats bij de gemeentejaarrekening. 
De afweging over de besteding van deze middelen moet nog door 

het college gemaakt worden. 
9 Grond-

exploitatie De 

Brem 

15 Waarom lopen kosten projectleiding door? De kosten voor projectleiding zijn beperkt en hebben betrekking op 

het faciliteren van de werkgroep voor de haalbaarheidsstudie naar 

zonnepanelen. 
10 Gebieds-

ontwikkeling 

Heikant 

16 Waarom wordt hiervoor geen voorziening opgenomen? Voor De Heikant is een voorziening beschikbaar. 

*: Programma of paragraaf 

 

 

Fractie: KERN…………….. 
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Voorjaarsnota 2013 
Vraag-

nr. 
P/P 

Pagina 
Onderwerp/vraag Antwoord 

1 Tarief-

ontwikkeling  
4 Hoe kunnen wij lastendruk in samenhang blijven bekijken; 

met OZB zitten wij toch al aan maximum? 

Bedoeld is dat er gekeken wordt naar de effecten van alle 

gemeentelijke heffingen samen en niet per individuele heffing. 
Wanneer met “maximum” bedoeld wordt t.o.v. het rekentarief, 

dan wordt verwezen naar de beantwoording van de vraag “Hoe 

hoog was de vrije belastingcapaciteit WOZ”. 
2 Honden-

belasting 
4 Als de hoge raad een voor gemeente’s ongustige uitspraak 

doet moet dan niet het ten onrechte geheven  belasting gewoon 

aan de burger worden terug vergoed?  

Een gemeente kan ervoor kiezen om aan de honden-

belasting het karakter van een bestemmingsheffing te 

geven. In die situatie wordt de opbrengst uitsluitend ingezet 

voor het bekostigen van voorzieningen, specifiek voor de 

kosten die het hondenbezit voor de gemeente meebrengt 

(hondenuitlaatplaatsen, opruimen hondenpoep etc.). In 

Gennep is en hiervoor niet gekozen. De hondenbelasting is 

een algemene belasting zoals ook opgenomen in de Nota 

Lokale heffingen. Voor aanslagen die onherroepelijk vast 

staan (waar geen bezwaar tegen is ingesteld binnen de 

wettelijke termijn van 6 weken) is geen verplichting tot 

vergoeding. Zoals in eerdere beantwoording is aangegeven 

zijn er in 9 bezwaren binnen gekomen. 
3 Ontwikkeling 

grond-

exploitaties 

5 Wat is het resultaat voor de begroting als we de in het  

Auditcomité besproken optie volgen?  

De besproken optie betreft het al dan niet indexeren van de 

verkoopprijzen. Het niet indexeren van de verkoopprijs leidt 

tot een groter verlies. De voorziening waardering 

grondexploitaties zal hierdoor verhoogd moeten worden. Dit 

kan ten laste van de algemene reserve bouwgrondexploitaties.  

Voor de begroting heeft dit geen resultaat. Bij de actualisatie 

van de grondexploitaties, najaar 2013, zal dit aan u 

voorgelegd worden. 
4 Rente-

ontwikkeling 
5  Wat zou een lagere rekenrente als voordeel op de begroting 

opleveren? 

Een lagere rekenrente levert een beperkt voordeel op. Een 

groot deel van onze boekwaarde betreft investeringen voor 

riolering en afvalinzameling wat een onderdeel is van het 

kostendekkend tarief. Tegenover dit voordeel komt een lagere 

toevoeging aan de algemene vrije reserve van de bespaarde 

rente.  
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5 Ontwikkeling 

grond-

exploitaties 

5 Verkoop gemeentelijke gronden. Worden de hogere 

opbrengsten in 2013 opgenomen in de egalisatie voorziening 

na verrekening resultaat tegenvallende opbrengsten 2012? 

De tegenvallende opbrengst in 2012 is verwerkt in het 

rekeningsaldo en wordt niet verrekend met een mogelijk 

hogere opbrengst in 2013. 
6 Bezuinigingen 

van het rijk 
6 Dus in deze voorjaarsnota zijn de oorspronkelijk 

voorgenomen bezuinigingen ad. 4,3 miljard meegenomen? 

Neen. De bezuiniging zijn nog niet doorgevoerd. Ook is niet 

bekend hoeveel van dit bedrag eventueel op het 

gemeentefonds bezuinigd zou worden. 
7 2 14 Parkeerfonds: Waarom verlaging bedrag? Is dit de reële 

kostprijs voor een parkeervoorziening? 

Er is tot op heden geen gebruik gemaakt van de 

parkeerfondsregeling. Naar verwachting heeft dit deels te 

maken met de afschrikkende werking van de hoogte van het 

huidige parkeerfondsbedrag voor projectontwikkelaars. Het 

voorgestelde parkeerfondsbedrag is een reële kostprijs voor de 

aanleg van een parkeerplaats.  
8 3 16 Techno Promo: op pagina 8 wordt bijdrage geschrapt. 

Op deze pagina wordt hij weer opgenomen? 

Op pagina 16 staat het aangeleverde nieuwe beleid wat 

aansluit op de tabel op blz. 7. Dit is voorafgaand aan de keuze 

door het college. Het is op een dergelijke manier opgenomen 

opdat uw raad een eigen afweging kan maken. 
9 6 21 Roepaen: Hier weer hetzelfde: op pagina 8 afgeraamd tot € 

30.000 hier weer opgenomen voor €37.500 

Zie hierboven. 

*: Programma of paragraaf 

 

 

Fractie: …CDA………….. 
 

 
Jaarstukken 2012 

Vraag Programma/ 

Paragraaf 
Pagina 

Onderwerp/vraag Antwoord 

1 Leeswijzer 7 
 
8 

In 1e alinea staat een verklaring voor een positief - cq. 

negatief resultaat. In de op een na laatste alinea staat 

hiervan ook een verklaring. Deze is echter precies 

tegenovergesteld. Lijkt niet logisch, welke is correct? 

Is inderdaad dubbel op. De tekst op pag. 8 is niet juist. 

Jaarrekening wordt hierop aangepast. 

2  9 Er wordt gesproken over 24.000 euro aan kosten m.b.t. het 

Dichterbij terrein aan de Siebengewaldseweg. Welke 

kosten betreffen dit en in welk kader zijn deze gemaakt? 

Dit zijn interne uren gemaakte in de jaren 2009tot en met 

2012 voor de herontwikkeling terrein Dichterbij aan de 

Siebengewaldseweg, zie pagina 85 een na laatste alinea. 
3 1/ Werk en 13 De zin: Intos wordt omgebouwd …. Wat staat hier? Hier staan twee zinnen verbonden met het woord ‘en’. De zin 
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Inkomen Tekstueel correct? is correct. 
Er staat: 

1. Enerzijds wordt Intos omgebouwd tot organisatie die 

(ook) uitkeringsgerechtigden aan werk of aan 

participatie laat deelnemen; 
2. Anderzijds wordt de inkomensvoorziening 

(uitkeringen vaststellen en uitbetalen) in de toekomst 

uitgevoerd door de gemeente Venlo. 
4 1/ Leerlingen-

vervoer 
14 Laatste alinea: Toch blijft het leerlingenvervoer een punt 

van zorg. Graag een toelichting op dit punt van zorg. 

Het leerlingenvervoer blijft een financiële open einde regeling 

en het is moeilijk te voorspellen hoe het aantal kinderen dat er 

gebruik van maakt zich ontwikkeld en waarheen zij vervoerd 

moeten worden. Vandaar dat wij altijd alert moeten zijn op de 

ontwikkelingen rondom het leerlingenvervoer. 
5 Exploitatie 

Gymzalen 
15 Een jaar nadat de sportzaal aan de Stiemensweg (Mikado) 

in gebruik was zou het college met een evaluatie komen 

naar het gebruik van deze sportzaal. Dit is tijdens 

de behandeling van dit voorstel in de raad toegezegd. Zou 

het college kunnen zorgen voor aanlevering van de 

toegezegde evaluatie? 

Ons college zal u zo spoedig mogelijk inzicht verschaffen in het 

gebruik van het nieuwe multifunctionele complex. 

6 2 
Regiovisie 

27 Uiterlijk 1 mei 2013 moet het deelprojectplan voor de N271 

gereed zijn om subsidie aan te vragen bij de provincie. Is 

het deelprojectplan gereed en ingediend bij de provincie? 

Zo nee, wat is de stand van zaken en wat zijn de 

consequenties hiervan voor het project? Dit mede in het 

licht van de discussie bij de provincie over het Regiofonds. 

De gemeente heeft de diverse projectplannen die passen binnen 

het grotere project N271 klaar. We liggen volledig op schema 

wat betreft het indienen van de bijbehorende subsidieverzoeken 

bij de provincie. Die moeten overigens eind juni de deur uit. We 

hebben geen reden om aan te nemen dat de gevraagde subsidies 

niet verstrekt zullen worden. 
7 Kermissen 28 Wat zijn de gemeentelijke kosten m.b.t. de kermis is 

Gennep? Maken deze onderdeel uit van het 

evenementenbeleid? Wat is het doel m.b.t. het anders 

organiseren van de kermis in Gennep? 

Uitgangspunt bij de kermissen is dat deze kostenneutraal 

kunnen worden uitgevoerd. Op basis van de eerste resultaten en 

de gunning van staanplaatsen gaan we er van uit dat dat in 2013 

gerealiseerd wordt. 
Baten en lasten van de kermis maken geen onderdeel uit van het 

evenementenbeleid, maar vormen een aparte post in de 

begroting. 
Doel van het anders organiseren van de kermissen in de kleine 

kermissen (want daar praten we over) is om inwoners meer 

invloed op dit soort sociale evenementen te geven, waarmee 
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deze meer aansluiten bij de behoefte die leeft onder de 

bevolking in het dorp. 
8 3 

Wonen 
33 M.bt. het project de Heikant zijn de marktomstandigheden 

van belang, maar wij willen het college nadrukkelijk ook 

vragen om rekening te houden met de bestaande 

gebiedskwaliteiten in dit gebied. Concreet denken wij aan 

behoud van bestaande groenstructuren. Het kan niet 

zondermeer zo zijn dat groene structuren doorbroken 

worden om daarmee tegemoet te komen aan de wensen 

vanuit de markt. 

Uitgangspunt bij de nieuwe (nu nog concept) visie op de 

Heikant is juist het respect voor het bestaande groen en de 

landschapskwaliteiten. Bebouwing zal als uitgangspunt plaats 

vinden binnen die gebieden die nu nog bebouwd zijn of waren 

met de “oude” instellingsgebouwen. Bedoeling is om het gebied 

veel toegankelijker te maken, zodat de bestaande  

gebiedskwaliteiten door iedereen beleefd kunnen worden. 

9 Afvalbeleid 34 Begin dit jaar is er discussie ontstaan over de 

afvalaanbesteding in Limburg. Mogelijk was de 

aanbestedingsprocedure niet correct doorlopen. Is dit traject 

inmiddels afgerond en zo ja, aan wie is de afvalinzameling 

in van restafval en GFT afval nu daadwerkelijk gegund? 

Op 6 maart is voorlopig gegund aan AVR op basis laagste prijs, 

Attero was tweede. Vervolgens startte de verificatie van de 

vergunningen etc. De verificatieperiode werd afgesloten op 22 

maart met een bestuursbesluit om de gunningsbeslissing te 

herzien door AVR alsnog te diskwalificeren omdat ze niet-

bestekconform hadden ingeschreven; tevens werd voorlopig 

gegund aan Attero. AVR volhardde in het voldoen van de 

vergunning en tekende bezwaar aan. De zitting is inmiddels 

geweest en binnen 1-2 weken komt de uitslag (het complete 

arrest volgt een paar dagen daarna). Inmiddels is de verificatie 

van Attero afgesloten en is de volledige inschrijving gecheckt 

en welbevonden. Als de rechter de vordering van AVR afwijst, 

dan kan tot definitieve gunning aan Attero worden overgegaan. 
10 GVVP 38 GVVP. Tijdens behandeling van dit voorstel is toegezegd 

dat ook kruispunt Nierstraat, Nijmeegseweg en Zuid-oost 

Wal meegenomen zou worden als ster-project. Verder zou 

nadere aandacht besteed worden aan route terrein VIOS en 

tennisclub Goorseweg richting kern Ottersum. Mogelijk 

was verplaatsing van de kom ingang hier aan voldoende. 

Deze punten zijn beide niet opgenomen. Wij willen vragen 

om de toezeggingen die tijdens de raadsvergadering zijn 

gedaan alsnog mee te nemen. 

In de raadsvergadering van 10 december 2012 is niet toegezegd 

het kruispunt Niersstraat-Nijmeegseweg-Zuidoostwal als 

sterproject mee te nemen. Er is wel aangegeven dit knelpunt, 

evenals de Goorseweg, nader te bekijken. Aangezien er op 

beide locaties vrijwel geen verkeersongevallen hebben 

plaatsgevonden, is er geen prioriteit gegeven aan de aanpak van 

deze knelpunten, en zijn beide knelpunten uiteindelijk niet 

expliciet in het Uitvoeringsprogramma van het GVVP 

opgenomen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de 

Goorseweg komt indirect wel aan de orde bij de inrichting van 

de 60 km/uur-zones in het buitengebied. Vanwege het 

ontbreken van bebouwing langs de Goorseweg wordt 
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geadviseerd de bebouwde komgrens van de Goorseweg niet te 

verplaatsen. Het is niet (meer) mogelijk om beide knelpunten 

alsnog als sterproject toe te voegen aan het 

Uitvoeringsprogramma van het GVVP. 

11 4 46 Wat zijn de eerste ervaringen voor Gennep m.b.t. de 

RUD's? 

Aan vergunningenkant is er één vergunning door de RUD 

behandeld. Men is duidelijk nog zoekende naar formats, wijze 

van aanlevering en afhandeling. 
Aan handhavingskant is er nog geen ervaring opgedaan. 

Controles zullen in de tweede helft van 2013 worden verricht. 
12 Uitbesteding 

Belastingen 
68 Voor welke periode is Gennep een overeenkomst 

aangegaan met 4Value omtrent de uitbesteding van 

belastingen? 

De intentie is vastgelegd dat de overeenkomst minimaal 5 jaar 

loopt en er is een opzegtermijn van 1 jaar. 

13 Onderhoud 

Kapitaalg. 
93 Wie heeft de kosten van herstelwerkzaamheden aan de 

Hoofdstraat in Heijen betaald? Is bekend wat de kosten 

hiervan waren? 

De herstelkosten zijn voor rekening van de aannemer gekomen. 

Daarnaast zijn nog wat aanpassingen aan drempels gedaan. 

Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente gekomen, 

aangezien de drempels volgens bestek waren aangelegd. Kosten 

nadere info volgt. 

 

Fractie: ……CDA……….. 
 

 
1e trimesterrapportage 2013 
Vraag-

nr. 
Programma/ 

Paragraaf 
Pagina 

Onderwerp/vraag Antwoord 

1 Riolering 5 Riolering investeringen, verlaging kredieten € 400.000. 

De investeringen met als jaarschijf 2011 en 2012 van het 

GRP zijn nu concreet ingevuld. Van de jaarschijf 2012 blijft 

€ 251.250 over en kan vervallen. 

Wat is het verschil van +/- 150.000? 

Bedrag in de aanhef is niet juist, hier had ook € 251.250 

moeten staan. 

2 8 
Volks-

huisvesting 

12 Volkshuisvesting, stelpost ruimte nieuw beleid € 97.315 

hogere lasten Eenmalige uitkering door de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen restitutie kasgelden BWS 1992-1994. 

Middelen moeten besteed worden aan volkshuisvesting. 

Wanneer komt College met voorstel? 

De bijdrage vanuit de KAN ad € 97.350,- betreft de 

afwikkeling van het Besluit Woninggebonden Subsidies, 

een subsidieregeling van het miniserie van VROM. Het 

betreft een regeling die gelopen heeft van 1984-1992 en ook 

de gemeente Gennep was toentertijd deelnemer. De 

bijdrage is betaald onder de volgende voorwaarden: 
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- De gelden moeten worden besteed in het kader van 

de volkshuisvesting; 
- De gemeenten ontvangen een voorschot van 100 %, 

verantwoording vindt plaats bij de gemeentejaarrekening. 
De afweging over de besteding van deze middelen moet 

nog door het college gemaakt worden. 
3 Bijlage 2  21 Groenonderhoud gezamenlijk met M&M en/of Bergen. 

Bestuurlijke druk is noodzakelijk om deze discussie vlot te 

trekken…..Wat heeft College afgelopen halfjaar hieraan 

gedaan? 

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met M&M en Bergen, 

echter zonder het beoogde resultaat: namelijk door 

samenwerking efficiëntie- en schaalvoordelen bereiken in het 

gezamenlijke groenonderhoud. Momenteel oriënteren we ons 

op een intensievere samenwerking met INTOS. We 

verwachten na de zomer de eerste resultaten hiervan te kunnen 

presenteren. 
 

 

Fractie: ……CDA AANVULLENDE VRAGEN 
 
 

Onderwerp/vraag Antwoord 

In de trimesterrapportage staat dat de productieve uren van het ambtelijk 

apparaat omlaag gaat en de uren coördinatie omhoog. Zo gaat de verhouding 

scheefgroeien (overhead t.a.v. productie). Waarom is dit? Hoe zit dat? 

Een belangrijke oorzaak is gelegen in de keuze die het college maakt voor het sterk 

inzetten op de dienstverlening. Deze uren vallen in programma 10. De uren die 

hiervoor gemaakt worden kunnen echter niet ‘productief’ worden gemaakt. Het 

aantal inproductieve uren neemt daarmee toe. Dit betreffen niet uren sec voor 

‘coördinatie’ maar de term coördinatie is als vlag gehanteerd. 

Afvalstoffenheffing. Voorjaarsnota pagina 4; vorming egalisatievoorziening. 

Kunnen we dat niet omslaan naar verlaging van het OZB-tarief? 

De egalisatievoorziening kan niet ingezet worden voor een verlaging van het OZB-

tarief. De egalisatievoorziening moet weer uitgegeven/ingezet worden ten gunste 

van de afvalstoffenheffing. 

Is het wel verstandig om voor de drie decentralisaties niets op te nemen in de 

begroting anders dan PM? 

In de uitwerking van de Meicirculaire hebben we hier een bedrag voor opgenomen, 

zie bijlage. Dit is echter tot in ieder geval de Septembercirculaire een indicatie, ook 

voor wat betreft het deel rijksbezuinigingen dat op de gemeentebegroting 

doorwerkt. Op kortere termijn is 14 juni relevant. Dan publiceert het Centraal 

Planbureau (CPB) de juni-raming 2013. Daarin is een update van de ramingen voor 

2013 en 2014 opgenomen. De meest recente berichten spreken niet over een 

noodzakelijke bezuiniging van € 6 miljard bij het rijk, maar van € 8 miljard. 

Er liggen redenen onder het voornemen een parkeerplan op te stellen. Er zijn Het opnieuw uitstellen of zelfs afstellen van het Parkeerbeleidsplan en het daarmee 
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veel (denkbare) investeringen waar redenen onder liggen. Om budgettaire 

redenen doen we die investeringen echter niet. In hoeverre is een parkeerplan 

onafwendbaar? 

samenhangende parkeeronderzoek wordt ambtelijk ontraden, maar is niet 

onafwendbaar. Uitstel naar 2015 is nog wel denkbaar i.v.m. de afronding van 

(bouw)werkzaamheden van Centrum Centraal, maar zonder een actueel 

parkeerbeleidsplan en actueel parkeeronderzoek, ontbreekt er een toetsingskader 

voor het beoordelen van bouwplannen, ontwikkelingen en parkeervraagstukken. 

Het vorige parkeeronderzoek dateert van februari/maart 2007. 

Kunnen we er niet voor kiezen alle speelvoorzieningen volledig over te laten 

aan de dorps- en wijkraden? 

Zonder deze mogelijkheid volledig af te wijzen zitten hier ten eerste zitten  nogal 

wat juridische haken en ogen aan (keur- en veiligheidsvoorschriften). Ten tweede is 

een gemeente in staat om benodigde voorzieningen in de regel goedkoper aan te 

schaffen. Ten derde is het de vraag of dorps- en wijkraden de verantwoordelijkheid 

voor met name voor veiligheid (moeten) willen dragen. 

Hoeveel ruimte geeft 4,25% rekenrente in plaats van 4,5%? Een lagere rekenrente levert een beperkt voordeel op. Een groot deel van onze 

boekwaarde betreft investeringen voor riolering en afvalinzameling wat een 

onderdeel is van het kostendekkend tarief. Tegenover dit voordeel komt een lagere 

toevoeging aan de algemene vrije reserve van de bespaarde rente. 

Personeelskosten. Pagina 40 voorjaarsnota. Waarom wordt er in 2013 

€ 500.000 meer personeelskosten geraamd dan in 2012? 

In het overzicht bij begroot 2012 is het bijgestelde bedrag opgenomen; bij de 

primaire begroting 2012 waren de totale loonkosten begroot op € 6.558.526. Het 

verschil tussen 2013 en 2012 bedraagt ongeveer € 200.000 door cao-verhoging en 

ABP-premieverhoging.  

Het college schrapt de ruimte voor nieuw beleid. Is dan ook de post van € 

25.000 voor onvoorzien van de raad verdwenen? 

De post onvoorzien van de raad blijft, € 25.000. 
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- = tekort, + = overschot 

Algemene uitkering meicirculaire 2013

2013 2014 2015 2016 2017

Algemene uitkering  begroting 15.574.701 15.108.205 14.559.383 14.559.383 14.559.383

Berekening alg.uitkering meicirculaire 2013 15.528.287 16.167.290 15.133.581 15.116.472 14.898.523

Verschil -46.414 1.059.085 574.198 557.089 339.140

Geoormerken budgetten:

Transitiekosten AWBZ 50.192

Combinatiefunctionaris 9.320 9.320 9.320 9.320 9.320

invoeringskosten jeugdzorg 59.086 11.520

Centrum Jeugd en Gezin ( veiligheidsregio) 16.251 16.251 16.251 16.251 16.251

84.657 87.283 25.571 25.571 25.571

Afname/toename algemene uitkering -131.071 971.802 548.627 531.518 313.569

Extra lasten: uitkeringen WWB,IOAW,IOAZ 0 250.000 250.000 250.000 250.000

Stelpost rijksbezuining Oranje akkoord  4,2 miljard bezuinigen 0 380.000 380.000 380.000 380.000

0 630.000 630.000 630.000 630.000

Bijstelling -131.071 341.802 -81.373 -98.482 -316.431

Stand voorjaarsnota voor verwerking meicirculaire en oranje akkoord -437.689 -238.298 -435.970 -158.860 -136.299

Meicircularie en verwerken oranje akkoord -131.071 341.802 -81.373 -98.482 -316.431

Stand voorjaarsnota na  verwerking meicirculaire en oranje akkoord -568.760 103.504 -517.343 -257.342 -452.730

Stelpost rijksbezuining op basis van 6 miljard bezuinigen 530.000 530.000 530.000 530.000


