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Vragen en antwoorden raadsvragen begroting 2017-2020 (17-10-2016) 
 

0. Algemene vragen 
 

Steller: D66 
 
Vraag 0.1 Raadsvoorstel 
Pagina 2 
Zijn er in het MOP 2011-2014 nu al aanpassingen gedaan n.a.v. de vaststelling van de nieuwe 
kaders voor subsidie- en accommodatiebeleid door de raad? Zo ja, wat is er precies al veranderd? 
Kunnen we een eventueel al deels herzien MOP inzien? 

 
Antwoord: pho Backus 

Er zijn geen aanpassingen gedaan. 

De procedure inkoop om de MOP te herzien wordt op dit moment opgestart. De verwachting is dat 
een volledig MOP van alle objecten een doorlooptijd heeft van minimaal een jaar. Wel wordt de 
conditiemeting van de objecten volgens een bepaalde prioritering gerealiseerd. Denk hierbij aan 
BMV’s en verenigingen die aangegeven hebben te willen privatiseren en/of te fuseren. 

 
Steller: D66 
 
Vraag 0.2 Raadsvoorstel 
Pagina 2 
Er staat dat kapitaalvernietiging ‘tot het uiterste beperkt’ wordt. Kan het college een indicatie of 

grove rekensom geven hoe klein dit uiterste is?  
 
Antwoord: pho Backus 

Een rekensom is hierover niet te maken. Doordat we onderhouden op niveau 4 ontstaan hogere 

risico’s. Deze risico’s zijn niet in te schatten. Door het nieuwe MOP krijgen we meer grip op het 
onderhoud en nemen de risico’s af.  

 

Steller: D66 
 
Vraag 0.3 Raadsvoorstel 
Pagina 2 
Is het boekhoudkundig wel toegestaan niet meer tussentijds af te schrijven op leegstaande panden 

met een verkoopintentie? Hoe wordt (objectief) bepaald of er sprake is van een ‘verkoopintentie’? 
Wie bepaalt of er ‘verkoopintentie’ is en op basis van welke criteria? Men zou toch zoveel mogelijk 

panden onder die noemer kunnen brengen om een zo gunstig mogelijk plaatje te schetsen? Hoe 

wordt dit risico ondervangen?  
 
Antwoord: pho Verlinden/Backus 

Ja, dat is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegestaan als de gemeenteraad 

hiertoe besluit. De leegstaande panden met een verkoopintentie worden dan gerubriceerd onder de 
voorraden. 
 
Doelstelling is om alle objecten/panden binnen de gemeente Leudal te vervreemden: verkoop / 
privatisering / sloop.  
 

Criteria met betrekking tot verkoopintentie moeten nog worden vastgesteld. Op dit moment zijn we 
bezig met het beleid nader vorm te geven. 
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Steller: D66 

 

Vraag 0.4 Raadsvoorstel 
Pagina 2 
Is het verlengen van afschrijvingstermijnen toegestaan? Wat zijn de risico’s die hieraan 
vasthangen? Is dit niet louter een boekhoudkundige ‘truc’? 
 
Antwoord: pho Verlinden 

De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in het afschrijvingsbeleid. In de bepaling van de 
afschrijvingstermijnen is de gemeente autonoom. De verlenging van de afschrijvingstermijnen is 
daarom toegestaan. De aanpassing van het afschrijvingsbeleid zal plaatsvinden via de Financiële 

Verordening. Het risico is dat de betreffende activa langer in de boeken blijven waardoor op het 
einde looptijd onderhoudskosten hoger kunnen worden. Het is een boekhoudkundige variant om de 
exploitatiekosten van te verlagen. 

 
Steller: D66 
 
Vraag 0.5 Raadsvoorstel 
Pagina 3 

Er wordt aangegeven dat de begroting op het onderdeel heffingen nog niet BBV-proof is en dat er 
sprake is van een groeimodel. Kunt u iets meer informatie geven over hoe dat groeimodel eruit 

ziet? 
 
Antwoord: pho Verlinden 

Ten opzichte van de voorliggende paragraaf zijn 3 elementen voor de komende jaren relevant. 

1. De  dagelijkse praktijk zorgt voor wijzigingen in de (uitleg van) richtlijnen van de BBV op 

landelijk niveau.  
2. De nieuwe BBV voor gemeenschappelijke regelingen (BsGW, Maasland)is pas met ingang 

van het begrotingsjaar 2018 van toepassing en heeft gevolgen voor de transparantie van 
heffingen (kosten) 

3. Aanpassing van de eigen administratie aan de nieuwe BBV met inachtneming van het 

gestelde onder 1 en 2. 

Vanaf begrotingsjaar 2019 streven wij er naar de paragraaf 100% BBV-proof te hebben. 

 

Steller: D66 

 
Vraag 0.6 Algemeen 
De raad heeft bij de vaststelling van de begroting in 2014 besloten dat het muziekonderwijs vanaf 
2016 met 33% op de subsidie gekort wordt. De raad heeft bij de vaststelling van de begroting in 
2015 besloten dat het muziekonderwijs in 2016 toch een extra bijdrage van 130.000 euro krijgt. In 
januari 2016 heeft het college (zie raadsvoorstel opgesteld op 29 januari 2016 en in de raad 

behandeld op 16 februari 2016) laten weten dat een bedrag van 88.000 euro t.o.v. de primitieve 
begroting volstaat voor het eenmalig niet doorvoeren van een bezuiniging voor de instellingen 
Myouthic en ECI. In de huidige begroting lezen we hier niets over terug. Betekent dit dat vanaf 
2017 alsnog 33% wordt bezuinigd op de subsidies muziekonderwijs? Heeft hierover al overleg 
plaatsgevonden met Myouthic en ECI? Zo ja, wat is er uit het overleg gekomen? Zo nee, waarom 
heeft dit overleg nog niet plaatsgevonden en op welke termijn wil het college dit overleg alsnog 
gaan voeren? 

 
Antwoord: pho Backus 

Het in de begroting beschikbare bedrag is leidend. Op dit moment is alleen vanuit Myouthic een 

subsidieaanvraag ontvangen voor 2017. De aanvraag overschrijdt het beschikbare bedrag. Overleg 
hierover heeft plaatsgevonden met Myouthic. Op verzoek van Myouthic zal de gemeente nagaan of 

het nu in de begroting opgenomen bedrag overeenkomt met de eerder opgelegde bezuinigingen. 
Myouthic zal op haar beurt inzichtelijk maken welke consequenties er zijn als er wordt 
vastgehouden aan het in de begroting opgenomen bedrag. Met Eci wordt binnenkort een gesprek 
ingepland. 
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Steller: D66 

 

Vraag 0.7 Algemeen 
In het raadsvoorstel van 16 februari 2016 aangaande muziekonderwijs staat o.a.: 
 
‘’De stichting Myouthic heeft bij brief van 29 september 2015 een subsidie aangevraagd tot een totaal 
van € 236.940,00, ingevolge de subsidieverordening dient ten aanzien van een subsidieverzoek voor 31 
december 2015 voorafgaande aan het subsidiejaar een besluit tot subsidieverlening  te worden 
genomen.’’  

‘’Dit is tot heden niet gebeurd. Op 3 december 2015 is bij brief aan Myouthic medegedeeld dat een 
voorschot  is toegekend tot een bedrag van € 200.000,00. De gevolgde procedure is in afwijking van 
zowel de Algemene Subsidieverordening en de Algemene wet bestuursrecht. Er bestaat hierdoor voor 
aanvraagster nog steeds geen rechtszekerheid ten aanzien van de aanvrage.’’  
‘’In een eventuele gerechtelijke procedure over een eventueel alsnog toe te passen korting zal de 
gemeente aan het kortste eind trekken. Wijziging ten nadele van de subsidieontvanger is weliswaar 
mogelijk, maar dan dient te worden voldaan aan de criteria zoals die zijn opgenomen in art. 4:50 Awb. 
Aan deze criteria kan niet worden voldaan.’’   

Zijn er thans nog nieuwe juridische of financiële ontwikkelingen op dit gebied te melden?    
 
Antwoord: pho Backus 

Zie ook antwoord 0.6 algemeen. Een gecorrigeerde beschikking is op 31 maart 2016 verstuurd. 

 
Steller: D66 
 
Vraag 0.8 Algemeen 
Één van de belangrijkste punten uit de begroting van vorig jaar was de verlaging van het aantal 

uitkeringsgerechtigden met ongeveer 1/3 (135 personen). Hiervoor werd 200.00 ingezet voor de 
jaren 2016 en 2017. Hier lezen we echter weinig over in de programmabegroting 2017-2020. Staat 
de 200.000 euro nog in de begroting voor 2017? Wat is er van dit beleid terechtgekomen? Er 
waren twee uitgangspunten: verhoogde uitstroom en instroombeperking. Hoeveel mensen hebben 
sinds 1-1-2016 een garantiebaan verkregen in Leudal? Heeft de gemeente kunnen zorgen voor 
minder instroom? En zo ja, op welke manier? Klopt het dat het totaal aantal uitkeringsgerechtigden 
gelijk is gebleven in 2016 t.o.v. 2015? 

 
Antwoord: pho Verheul 

In 2016 is in het eerste halfjaar ingezet op re-integratietrajecten met een grote kans op werk. De 

resultaten van deze trajecten, uitstroom richting werk, worden eind 2016 begin 2017 verwacht. 

Uit deze trajecten en de contacten met potentiële werkgevers hierover blijkt dat de afstand tot de 
arbeidsmarkt van een grote groep mensen in de Participatiewet groot is. Deze groep sluit niet aan 
bij wat de arbeidsmarkt op dit moment verlangd. Dit betekent ook dat een langer traject voor deze 
mensen nodig is. 
Het aantal garantiebanen wordt niet per gemeente geregistreerd, maar per regio. Bij de gemeente 
Leudal zijn in 2016 2 garantiebanen ingevuld. 

In 2016 is het bestand nagenoeg gelijk gebleven. Hetgeen aan instroom is binnengekomen is ook 
weer uitgestroomd. Bij de instroom is de focus meer gelegd op werk. Mensen die in de uitkering 
komen krijgen b.v. een workshop solliciteren. Daarnaast is er gewerkt met 
informatiebijeenkomsten over rechten en plichten bij het begin van het aanvraagtraject van een 
uitkering. 
Het aantal mensen in de Participatie is sinds 31-12-2015 met 4 gestegen (30-9-2016), In de 
IOAW/Z zien we een stijging van 2. 

Een gedeelte van de middelen wordt ingezet om de inzet binnen het Werkgeversservicepunt te 
organiseren.  

 

 

Steller: D66 
 
Vraag 0.9 Algemeen 
Hoeveel kunstgrasvelden (met rubbergranulaatkorrels) liggen er in Leudal? Hoeveel plannen voor 
kunstgrasvelden (met rubbergranulaatkorrels) zijn er (mogelijk) in de toekomst? Onderneemt het 
college actie n.a.v. recente berichtgeving over dit onderwerp? 
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Antwoord: pho Backus 

In Leudal zijn op dit moment geen kunstgrasvelden in beheer en onderhoud bij de gemeente 

aanwezig. In Neeritter is door Veritas een eigen oefenveldje met beperkte afmetingen aangelegd, 
voorzien van kunstgras. Dit veldje wordt door Veritas zelf onderhouden. Er zijn op dit moment 

geen concrete plannen voor de aanleg van kunstgrasvelden. Bij de eventuele ontwikkelingen 
rondom de Wielerbaan, Voetbalverenigingen HEG en Park Leudal Oost, is er wel gesproken over 
kunstgrasvelden. Het college volgt de berichtgeving over de gezondheidsrisico’s omtrent 
kunstgrasvelden nauwlettend. 

 
Steller: D66 
 
Vraag 10 Algemeen 

Heeft de gemeente een beleid vastgesteld m.b.t. asbestsanering?1 Welke gemeentelijke budgetten 
gaan er jaarlijks naar taken m.b.t. asbestsanering? Zijn er het afgelopen jaar incidenten met 
asbest geweest, zo ja hoeveel en hoe heeft uw college daarop gereageerd? 
 
Antwoord: pho Verlinden 

Er is een asbestprotocol d.d. 31-3-2016, echter is er nog geen beleid ten aanzien van 

asbestsanering. Gelijktijdig met het MOP wordt ook een asbestinventarisatie gemaakt van 
gebouwen voor 1994. Op basis hiervan gaan we een beleid opstellen.  
 
Incidenten zijn niet bekend, behoudens illegale sloop van asbest. 

 
Steller: D66 
 
Vraag 11 Algemeen 
Heeft de gemeente een beleid vastgesteld m.b.t. legionellapreventie?2 Welke gemeentelijke 
budgetten gaan er jaarlijks naar legionellapreventie? Zijn er het afgelopen jaar uitbraken van 
legionella geweest, zo ja hoeveel en hoe heeft uw college daarop gereageerd 

 
Antwoord: pho Backus 

Als gemeente Leudal hebben we alleen een zogenaamde zorgplicht inzake legionella. Dit houdt in 
dat er geen legionellapreventie nodig / vereist is voor deze gebouwen met zorgplicht. Een beleid 

hierover is niet vastgesteld. De verwachting is dat hierover binnen een jaar beleid wordt 
geformuleerd.  

 
Voor zogenaamde prioritair gebouwen waar de gemeente juridisch eigenaar van is geldt een 
wettelijke verplichting inzake legionellapreventie. Zwembad in Neer is het enige prioritaire gebouw. 
De installatie is in 2015 aangepast m.b.t. deze wettelijke verplichting. Keerkleppen controle en 

monsternames gebeuren periodiek per jaar. 
 
Besmettingen van personen zijn bij ons niet bekend. 

 
Steller: D66 
Vraag 12 Algemeen 
Heeft de gemeente een beleid vastgesteld m.b.t. ‘uithuisplaatsing verwarde personen’?3 Welke 
gemeentelijke budgetten worden hier jaarlijks voor uitgetrokken? Hoeveel meldingen van 

uithuisplaatsing van verwarde personen zijn er het afgelopen jaar geweest?  
 
Antwoord: pho Verheul 

De gemeente heeft geen beleid vastgesteld voor de uithuisplaatsing verwarde personen. Wel wordt 

er gezamenlijk met andere gemeenten onderzocht hoe een sluitende aanpak van ondersteuning en 

zorg opgezet kan worden. De financiering vindt op dit moment plaats binnen verschillende 
budgetten (bijv. jeugdwet, zorgverzekeringswet). Het aantal verwarde personen worden op dit 
moment niet gemonitord. Eerst zal deze groep gedefinieerd moeten worden om eenduidige 
registratie mogelijk te maken. Wel weten we van de wijkagenten dat de politie regelmatig te 
maken heeft met verwarde personen. 
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Steller: D66 

 
Vraag 13 Algemeen 
Op 25 juni was de gemeente Leudal te zien in het RTL-programma ‘Plezier en Passie’.4 In deze 

branche is wel vaker gebruikelijk dat voor dergelijke programma’s (per minuut) moet worden 
betaald. Is er in dit geval ook voor deze uitzending betaald, heeft de gemeente Leudal hiervoor ook 
betaald en zo ja, hoe hoog waren de totale kosten voor de gemeente?  
 
Antwoord: pho Walraven 

De gemeente Leudal heeft in totaal €2.950,00 (exclusief BTW) betaald voor de opname en 

uitzending van Plezier en Passie van RTL 4. Dit is betaald uit het budget “Nieuwe ontwikkelingen-
promotieactiviteiten”. Er is gekozen om met dit programma mee te werken omdat het bijdraagt 
aan de culturele en recreatieve positionering van de gemeente. Er is gekozen voor de 
samenwerking met RTL 4 vanwege de uitzending op televisie net voor het 

recreatie/vakantieseizoen. En omdat de gemeente de volledige invulling van de opname kon 
bepalen en zelf de beschikking kreeg over de opname. Dit zorgt ervoor dat we de opname ook in 
een later stadium nogmaals kunnen gebruiken. Een dergelijke opname in eigen beheer maken of 
uitbesteden levert vaak hogere kosten (in verhouding tot kwaliteit) op dan gevraagd werden door 

RTL 4. De opname zal o.a. via Promotie Platform Leudal ter beschikking worden gesteld aan de 
toeristisch-recreatieve ondernemers in Leudal voor op een eigen website. Daarnaast wordt de 
opname bijvoorbeeld gepresenteerd tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het LEU-K, het 

ondernemerscollectief van de gemeente Leudal en directe omgeving. 

 
Steller: Samen Verder 
 
Vraag 14 Algemeen 
Kunt u ons de Leudalse inbreng in de discussie over het openbaar vervoer ter beschikking stellen, 

met name hoe Leudal ( het college ) heeft gestaan in de discussie over het verminderen van 

buslijnen in kleinere kernen Leudal, mede ook gezien in relatie met komst mogelijke treinstations, 

steeds is het uitgangspunt geweest dat de komst van treinstations niet ten koste mag gaan ten 

koste van het overige openbaar vervoer  in de gemeente? 

Antwoord: pho Verlinden 

Startpunt voor de inbreng in de discussie over het toekomstige openbaar vervoer is in 2013 de 

Regionale OV-visie Noord- en Midden-Limburg geweest. Deze visie diende om de gemeentelijke 

c.q. regionale inbreng in de nieuwe OV-concessie te waarborgen. De visie is met brief 

LE/2013UIT/0981 aan de raad ter informatie toegezonden. De raad is gedurende het proces van de 

aanbesteding steeds over de voortgang geïnformeerd. 2013UIT-1645, raadsinformatiebrief; 

zienswijze van Leudal over de Nota van Uitgangspunten OV Limburg. Brief aan de raad 2013/3169, 

informatie Limburgnet OV concessie 2016-2031. Brief 2014/1702, Kennisgeving aan de raad van 

reactie op het ontwerp PvE Openbaar Vervoer Concessie Limburg. 

 

Wat gaat Omnibuzz betekenen voor Leudal ? Heeft u hier al zicht op als college ? 
 
Antwoord: pho Verlinden 

De door de gemeente vastgestelde visies en planaanpak doelgroepenvervoer hebben als 

uitgangspunt dat gemeenten gaan samenwerken op basis van een specifiek aansturingsmodel, 
namelijk het regiemodel met een mobiliteitscentrale waarbij ritaanname en planning los worden 
gekoppeld van de rituitvoering. Hierdoor krijgen gemeenten veel meer zeggenschap over het 

vervoer en kunnen zij het vervoer beter aansturen. Er vindt een gefaseerde instroom van de 
verschillende vervoersvormen plaats. Er wordt gestart met Regiotaxi op 11 december 2016. 
 

De deelnemende gemeenten hebben gekozen voor Omnibuzz als mobiliteitscentrale. Omnibuzz 
draagt zorg voor de reizigersinformatie, de ritaanname en de planning. Ook koopt Omnibuzz het 
vervoer voor de gemeenten in. 
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Steller: Samen Verder 

 

Vraag 15 Algemeen 
Het Centrum Jeugd en Gezin geeft meer lichtere ondersteuning aan voorkant, is dit nu succesvol 

gebleken en waar blijkt dit uit ? Graag voorbeelden ? 

Antwoord: pho Verheul 

De gemeente heeft het doel om ondersteuning eerder en lichter in te zetten, zodat jeugdigen 

eerder en effectiever geholpen worden. Dit moet leiden tot een afname van zware en dure hulp. Dit 
beleidsdoel is op een hoog abstractieniveau beschreven zonder een smart formulering van het 
beoogde effect. Resultaten zijn dus moeilijk te meten. Het meten van beoogde resultaten in het 
sociaal domein staat nog in de kinderschoenen en moet nog nader ontwikkeld worden. 

Het CJG-ML nieuwe stijl is gerealiseerd. De twee basis-CJG’s en pilotteams zijn samengevoegd en 
geformaliseerd in één organisatie. Er heeft forse uitbreiding plaatsgevonden met jeugd-en 

gezinswerkers om invulling te geven aan vrij toegankelijke jeugdhulp. Hiermee heeft een 
verschuiving plaatsgevonden van formatie van de tweede lijn naar de eerste lijn. Het geworven 
personeel van het CJG is daadwerkelijk afkomstig van de regionale aanbieders van 
gespecialiseerde jeugdhulp en alle “voormalige domeinen” zijn vertegenwoordigd. Vanwege de 

relatief korte periode van het CJG-ML kan nog weinig ingegaan worden op de behaalde effecten. 
Een uitgebreide evaluatie van het nieuwe jeugdstelsel en de effecten van het CJG-ML zal nader 

geconcretiseerd worden eind 2017 door de gemeenten Midden-Limburg.  
Wel geeft 1,5 jaar CJG-ML nieuwe stijl enig inzicht in de mate van toegangsbepalingen door het 
CJG-ML. De meeste toegangsbepalingen die het CJG-ML heeft afgegeven betreft jeugdigen die al in 
zorg waren. Voor de groep ouders en jeugdigen met een nieuwe ondersteuningsvraag (en nog 
geen lopend ondersteuningstraject) worden weinig toegangsbepalingen afgegeven omdat het CJG-
ML deze groep voor een groot deel zelf kan ondersteunen. De periode is echter te kort om hier 
conclusies uit te trekken en het zegt niets over wat bij de andere wettelijke verwijzers (huisartsen, 

medisch specialisten en jeugdartsen) gebeurt. Inzicht in de verwijzingen door deze verwijzers is 
nog maar beperkt aanwezig. 

 
Steller: Samen Verder 
 
Vraag 16 Algemeen 
Wat is de stand van zaken van Ös Dörp, we lezen er in de begroting nagenoeg niets over? 

Antwoord: pho Backus/Verheul 

Os Dorp betreft een participatietraject dat nog volop in beweging is. Os Dörp is een instrument om 
participatie van burgers te realiseren. Eind 2015 vond in ieder dorp een eerste bijeenkomst plaats. 
Gewezen is op een terugtrekkende overheid en een verwacht hogere burgerparticipatie. De agenda 
van ieder dorp blijft daarbij in ieder dorp. Tijdens de startbijeenkomsten zijn in ieder dorp 

initiatieven genoemd. Sommige initiatieven zijn nog een idee, andere zijn al in ontwikkeling. Op 
verzoek van de initiatiefnemers treedt de gemeente, meestal via de gebiedsregisseurs, op als 
informator, facilitator of verbinder. Het betreft een groeiproces waarin alle partners nog moeten 
wennen aan een nieuwe rol, de gemeente inclusief.  
Enkele bekende voorbeelden van deze initiatieven, zoals Park Leudal Oost, fusie 
voetbalverenigingen en fusie basisscholen treft u in de begroting aan. 

 
 
Steller: Samen Verder 
 

Vraag 17 Algemeen 
In de zorg voor ouderen / hulpbehoevenden komt de nadruk nog meer bij mantelzorgers 
en vrijwilligers te liggen, kunt u aangeven hoe zij van gemeentewege ondersteuning kunnen 

verkrijgen ?  
 
Antwoord: pho Verheul 

Er is een steunpunt mantelzorg bij Synthese. Hier wordt de ondersteuning vormgegeven. Dit kan in 
de groepsverband (cursussen, informatiebijeenkomsten e.d.) of een individuele hulpvraag waarbij 
ondersteuning op maat wordt geleverd (bijvoorbeeld een intermediaire rol zijn tussen mantelzorger 
en zorgaanbieder of tips/adviezen en doorverwijzingen gericht op de vraag). 
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Steller: Samen Verder 

 
Vraag 18 Algemeen 
We bezuinigen op opgroeiende jeugd in 2017 circa 1,8 miljoen, we zouden toch juist de jeugd bij 

bezuinigingen ontzien ? Graag uw reactie ? 

Antwoord: pho Verheul 

De integratie-uitkering jeugd daalt fors, terwijl de uitgaven voor jeugdhulp ook dalen maar niet in 

hetzelfde tempo als de integratie-uitkering jeugd. Niet alle kosten voor de uitvoering van jeugdhulp 
kunnen 2017 worden opgevangen binnen de integratie-uitkering jeugd.  
 
De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de uitvoering van de decentralisaties Jeugd, Participatie en 
Wmo budgetneutraal moet plaatsvinden. Het verwachte tekort van de jeugdhulp kan deels 
opgevangen worden uit het overschot Wmo. Het overige zal opgevangen worden uit de reserve 
decentralisaties jeugd, WMO en participatie.  

 
Steller: Samen Verder 

 
Vraag 19 Algemeen 
Vandaag lazen we in de krant dat er onveilige situaties zijn met betrekking tot onderhoud 
kunstwerken, bruggen, duikers etc. in Leudal ! 
Is deze stelling in de krant juist, en zo ja wat gaat u er dan op korte termijn mee doen ? 

Uitstel van onderhoud kan op termijn leiden tot nog hogere kosten, dan is het toch altijd beter 
zaken eerder aan te pakken qua onderhoud ! Veiligheid voor alles moet uitgangspunt nummer 1 
zijn !  
 
Antwoord: pho Verlinden 

In de 2e helft van 2015 zijn alle civieltechnische kunstwerken geïnspecteerd. Deze inspectie is de 

basis voor het nieuwe beheerplan civieltechnische kunstwerken 2016 t/m 2021. Dit beheerplan 
wordt in november 2016 voorgelegd aan de gemeenteraad. De financiële consequenties zijn 
meegenomen in de programmabegroting 2017. Op basis van dit beheerplan  worden de 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en wordt gestart met het monitoren van schadebeelden om 

onveilige situaties te voorkomen.  
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Programmabegroting 
 

3. Begroting in een oogopslag 
 3.1. Bestuurlijke hoofdlijn 

 
Steller: D66 
 
Vraag 3.1.1a Accommodaties en subsidies 

 
Pagina 5 
Er staat: ‘bij de herindeling in 2007 zijn de eigendommen van de voormalige gemeenten 
samengevoegd en dit heeft geresulteerd in het huidige uitgebreide vastgoedbestand.’ Volgens ons 
is deze conclusie niet helemaal volledig; er zijn namelijk vanaf 2007 ook een aantal nieuwe 
accommodaties gerealiseerd. Kunt u een lijst geven van het aantal nieuwe accommodaties dat 

sinds 1 januari 2007 is toegevoegd en ook aangeven welk deel/percentage van het huidige 
vastgoedbestand bestaat uit nieuwe accommodaties? 
 
Antwoord: pho Backus 

Deze gegevens zijn niet beschikbaar, omdat dit geen item is dat is opgenomen in de vastgelegde 

basisgegevens.   

 

Steller: D66 
 
Vraag 3.1.1b Accommodaties en subsidies 
 
Pagina 5 
Er staat dat de boekhoudkundige varianten met de afschrijvingen zorgen voor een goede balans 
tussen het maatschappelijk en financieel rendement van gemeentelijk vastgoed. Waarom? Buiten 

dat de kapitaallasten verminderen voor de gemeente is er toch geen praktisch effect voor de 
verkoop of overdracht aan derden (om te komen tot een vastgoedloze gemeente)? Wat houdt die  
‘goede balans’ in? Op welke andere manieren zijn de bezuinigingen op gemeentelijk vastgoed 
gerealiseerd voor de komende jaren? 
 
Antwoord: pho Backus 

De basis voor een goede balans tussen maatschappelijke en financieel rendement willen we 

verkrijgen door een voorzieningenniveau van maatschappelijke accommodaties, multifunctionele 
accommodaties en sportaccommodaties die financieel en sociaal duurzaam kunnen functioneren. 
 

De bezuinigingen worden gerealiseerd door het continueren van categorie 4 onderhoud. De 
kwalitatieve nog te realiseren MOP maakt dan sturing hierop mogelijk. Verder worden de 
bezuinigingen gerealiseerd door toepassing van de 2 boekhoudkundige varianten. 
 
Voor de komende jaren zal de bezuiniging op vastgoed moeten worden gerealiseerd door 
vervreemden van vastgoed. 

 
Steller: CDA 
 
Vraag 3.1.1c Accommodaties en subsidies 

 
Pagina 6 
Subsidie. In 2017 kunnen verenigingen een beroep doen op het fonds maatschappelijke 

activiteitenaanvullende middelen). Wanneer komen de criteria hiervoor ? 

Het  beleidskader is  in juli vastgesteld .Wanneer en hoe wordt dit gecommuniceerd met de 

verenigingen? Wanneer komen er conceptverordeningen en hoe worden deze gecommuniceerd met 

de verenigingen? Graag een stappenplan van hoe verder  

 

 



 

9 
 

Antwoord: pho Backus 

De nieuwe subsidieregelingen zijn in concept gereed. Na vaststelling van het beleidskader zijn 

verenigingen geïnformeerd over de (minimale) subsidie voor 2017 en het traject. Volgens planning 
ontvangen alle verenigingen volgende week een uitnodiging (inclusief de conceptregelingen) voor 

overleg eind oktober en begin november wordt een overleg ingepland met de raadsbrede 
werkgroep. Besluitvorming over de ASV is dan voorzien in de raadsvergadering van 13 december 
2016. 

 

Steller: D66 
 
Vraag 3.1.3a Majeure projecten 
 
Pagina 7 
Er staat: ‘De uitkomsten van de diverse onderzoeken die in 2016 zijn uitgevoerd, leiden tot een 

afgewogen keuze voor de realisatie van een veilige wieleromgeving in de nabijheid van sportpark 
Houtrust in Haelen’. Begrijpen we hieruit dat het college al definitief gekozen heeft voor de locatie 
Houtrust in Haelen en dat andere locaties door het college niet meer onderzocht worden? Graag 
een overzicht van de diverse onderzoeken en we zien graag het stuk in waarin de afgewogen keuze 
wordt beschreven. 

 
Antwoord: pho Backus 

Er is nog geen definitief besluit genomen rondom de locatie van Sportpark Houtrust in Haelen. 
Door de initiatiefnemers is een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een Veilige 
Wieleromgeving op sportpark Houtrust in Haelen. Onderdeel van het initiatief is een 

gemeentebreed locatieonderzoek. In dit onderzoek zijn alle gemeentelijke eigendommen 
onderzocht op de haalbaarheid van een veilige wieleromgeving. Uitkomst van dit onderzoek is dat 
de locatie in Haelen de enige locatie is die voldoet aan hun uitgangspunten. Vervolgens wordt in 
opdracht van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek opgestart om de locatie Houtrust Haelen 
op de ruimtelijke inpasbaarheid te onderzoeken. (zie hiervoor collegebesluit BW2016/273 incl. 
bijlagen). 

 
Steller: D66 
 
Vraag 3.1.3b Majeure projecten 

Pagina 7 
Het is goed om te zien dat de dorpsraden en SPOLT hun visie uitwerken over de fusie van scholen 

in Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter. Het is echter wel van belang dat de gemeente kaders 
aangeeft, en ook aangeeft wat (indien van toepassing) zeker niet kan. De discussie spitst zich met 
name toe op de vraag of er een geheel nieuw gebouw kan worden gerealiseerd of dat de 
fusieschool moet komen op de locatie van één van de bestaande scholen. Wat stelt het college 
hierbij als kader? Behoort een geheel nieuwe gebouw als fusieschool voor het college wel of (liever) 

niet tot de mogelijkheden, en zo ja onder welke voorwaarden? Is hierover al met de dorpsraden 
en/of SPOLT gecommuniceerd?  
 
Antwoord: pho Verheul 

Op het initiatief is de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leudal van 

toepassing. Bijlage 1 Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen vormt het 
inhoudelijk toetsingskader waarbij tevens onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwbouw en 
vervangende bouw. Op dit moment bereiden de initiatiefnemers een businesscase voor, waarin 
onderscheid wordt gemaakt tussen: 
1) Handhaven huidige situatie. 

2) (Ver)nieuwbouw op een huidige locatie. 
3) Nieuwbouw op een neutrale, voor alle dorpen acceptabele locatie. 

Een en ander moet leiden tot een formele aanvraag voorziening onderwijshuisvesting. 
Via de gebiedsregisseur en verantwoordelijk portefeuillehouder vindt regelmatig afstemming met 
de initiatiefnemers plaats. Een definitief besluit is in deze nog niet genomen. 
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Steller: CDA 

 

Vraag 3.1.3c Majeure projecten 
 
Pagina 7 
De gemeente start een ontwikkelproces rond het thema levensbestendig wonen. Wanneer is meer 

bekend hoe dat vorm gegeven gaat worden met de relevante partijen ? 

Antwoord: pho Verheul 

Het ontwikkelproces bevindt zich in de opstartfase. Op korte termijn wordt een (nog te plannen) 

startbijeenkomst georganiseerd met relevante partijen vanuit de Triple Helix. In deze 
startbijeenkomst wordt gezamenlijk verkend hoe het ontwikkelproces verder vorm wordt gegeven. 
De raad wordt voor aanvang van deze startbijeenkomst nader geïnformeerd over de voortgang, 
vorm en partijen die hieraan deelnemen. 

 
Steller: D66 
 
Vraag 3.1.3d Majeure projecten 

Pagina 8 

Inzake Park Leudal Oost staat er: ‘De plannen bieden verder mogelijkheden om duurzaam te 
bouwen waardoor de exploitatie mogelijk goedkoper wordt.’ Kan het college dit nader toelichten? 
Waaruit blijkt dit?  
 
Antwoord: pho Backus 

De huidige spantenhal en de overige sportaccommodaties op het sportpark zijn oud en niet 
voorzien van duurzame voorzieningen. Dit geldt voor zowel de bouw als de technische installaties. 
Door in de toekomst te kiezen voor afbraak van diverse sportaccommodaties en deze onder te 
brengen in één nieuwe sportaccommodatie op Park Leudal Oost kan de bouw op een zeer 

duurzame wijze worden gerealiseerd met voldoende isolatie van gevels en beglazing. Verder wordt 
er gedacht aan zonnepanelen / collectoren op het dak van de sporthal. Binnen de nieuwbouw wordt 
ook gedacht aan het aanbrengen van een waterpomp. Deze voorzien de nieuwe accommodaties 
van energie maar ook van warm water t.b.v. de douches en het zwembad. 

 
Steller: D66 
 
Vraag 3.1.3e Majeure projecten 

Pagina 8 
Het is goed om te zien dat de vier voetbalverenigingen hun visie uitwerken over de toekomst van 

hun sport in Kelpen-Oler, Grathem, Ell en Hunsel. Het is echter wel van belang dat de gemeente 
kaders aangeeft, en ook aangeeft wat (indien van toepassing) zeker niet kan. De discussie spitst 
zich met name toe op de vraag of er een geheel nieuw gebouw kan worden gerealiseerd of dat het 
fusiecomplex moet komen op de locatie van één van de bestaande complexen. Wat stelt het 
college hierbij als kader? Behoort een geheel nieuw gebouw als fusiecomplex voor het college wel 
of (liever) niet tot de mogelijkheden, en zo ja onder welke voorwaarden? Is hierover al met de 

verenigingen gecommuniceerd?  
 
Antwoord: pho Backus 
 

In deze wordt hetzelfde traject gevolgd als bij de scholenfusie het geval is. Ook in dit geval is 

sprake van een businesscase en 3 scenario’s die uitgewerkt worden: 
1) Handhaven huidige situatie. 
2) Fusie op een bestaande locatie. 
3) Fusie op een voor alle verenigingen neutrale en voor alle verenigingen acceptabele locatie. 

De voetbalverenigingen hebben hun initiatief en de businesscase intussen gepresenteerd aan het 

college en de raadscommissie Sociaal. Het college is gevraagd om een go or no-go besluit voor 
verdere uitwerking. Op dit verzoek gaat het college nog een besluit nemen. 
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Steller: D66 

 

Vraag 3.1.3f Majeure projecten 
Pagina 8 
Er wordt gesteld dat er een noodzakelijke vitalisering van de verblijfsrecreatie nodig is, gericht op 
een beter evenwicht tussen vraag en aanbod. Waarop is die uitspraak gebaseerd? Wat wordt er nu 
‘gevraagd’ wat Leudal niet kan bieden? 
 

Antwoord: pho Walraven 

Deze uitspraak is gebaseerd op een in 2015 door de Provincie uitgevoerd onderzoek naar de 

vitaliteit van de verblijfsaccommodaties in Limburg. Uit dit onderzoek is gebleken dat de 

verblijfsrecreatiemarkt in snel tempo verandert en dat er sprake is van een driedeling binnen de 

campings en bungalowparken. Een kopgroep van ondernemers zoals De Leistert die in de top van 

de verblijfsrecreatie in Limburg opereren. Zij zijn innovatief, naar buiten gekeerd en herijken hun 

diensten en producten periodiek met behulp van de meest moderne technieken. Een aanzienlijk 

peloton van ondernemers dat in toenemende mate met problemen kampt en net niet in staat is de 

snelle marktbeweging te volgen en deze op te pakken. Steeds meer ondernemers uit deze groep 

kiezen voor andere verdienmodellen dan recreatie en bieden overnachtingsmogelijkheden aan 

andere doelgroepen dan aan recreanten. Ook in Leudal doet zich dit fenomeen voor. Tenslotte is er 

nog een staartgroep, die al afgegleden is en in feite geen toekomstperspectief meer heeft om weer 

als volwaardige verblijfsaccommodatie te gaan functioneren. 

 

Gelet het belang van de vrijetijdssector voor de Limburgse economie (de vrijetijdseconomie is in 

Limburg goed voor meer dan 7% van de werkgelegenheid), streeft de Provincie naar een 

toekomstbestendige verblijfsrecreatie die vanuit toeristisch recreatief perspectief als ook vanuit 

economisch en ruimtelijk perspectief een positieve bijdrage levert aan de economische versterking 

van Limburg. Hiervoor is in nauwe afstemming met de regiogemeenten en in afstemming met de 

branche organisaties en ondernemers een integrale Plan van Aanpak vitalisering verblijfsrecreatie 

in ontwikkeling, dat zich enerzijds zal richten op het kwaliteitsspoor (stimuleringsinstrumenten voor 

ondernemers) en anderzijds op het veiligheidsspoor (uniforme aanpak handhaving en terugdringen 

permanente bewoning). 

 
Steller: CDA 
 

Vraag 3.1.3g Majeure projecten 
Pagina 8 
Park Leudal Oost. De eindrapportage voorlopig ontwerp Fase 2. Aan welke termijn wordt gedacht 

dat hier een besluit door de raad over genomen moet worden. Wat is de reden dat dit zo lang 

duurt?  

Antwoord: pho Backus 

In overleg met de initiatiefnemers van Park Leudal-Oost is een procedurevoorstel opgemaakt. In 

dit voorstel is beschreven dat in de raadvergadering van 14 februari 2017 de raad zal worden 
gevraagd een besluiten te nemen met betrekking tot de uiteindelijke realisatie van Park Leudal-
Oost. Hiervoor is een gezamenlijke werkgroep geformeerd om invulling te geven aan de diverse 

nog uit te werken onderdelen. Gelet op de nog uit te voeren acties, de interne procedures en de 
vergaderplanning van de raad is de planning 14 februari 2017. 

 

Steller: Samen Verder 
 
Vraag 3.1.3h Majeure projecten 

Pagina 8 
Is het waar dat voortgang Park Leudal – Oost vertraging heeft opgelopen door toedoen van 

gemeente ? Zo ja wat zijn daarvan de redenen ? 

Waarom moeten er nu eerst  de financiële gevolgen van fase 2 worden besproken voordat men 
fase 3 in gang kan zetten ? 
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Antwoord: pho Backus 

Door de interne overdracht van Co-creatie naar Dienstverlening is in goed overleg met de 

initiatiefnemers voor gekozen om op dit moment fase 3 niet uit te voeren. 
Deze Fase wordt niet opgestart omdat voor de richtinggevende besluitvorming door de 

gemeenteraad voldoende gegevens beschikbaar zijn. Fase 3 zou een verdieping betekenen die op 
dit moment niet relevant is voor de primaire besluitvorming. Focus ligt nu op het bundelen van de 
gegevens en het vertalen naar de beleidsuitgangspunten en gemeentelijke kader. 

 

Steller: Samen Verder 
 
Vraag 3.1.3i Majeure projecten 
Pagina 8 
U noemt op blz. 8 beneden dat er mogelijk een gemeentegrensoverschrijdende mountainbikeroute 

komt, welk gebied staat uw college daarbij voor ogen ? 

Antwoord: pho Walraven 

Hierbij kan gedacht worden aan het gebied Leudal-Oost. De Provincie heeft de komende periode 
het fietsen in de breedste zin van het woord tot speerpunt gemaakt. Zij is bereid om mee te 

investeren in een behoefteonderzoek. 

 
Steller: D66 

 
Vraag 3.1.3j Majeure projecten 
Pagina 11 
In hoeverre kunnen negatieve uitkomsten bij de milieueffectrapportage van invloed zijn op de 
reeds verleende vergunning inzake de komst van een mestverwerker op Zevenellen? Kan de ruimte 
die het college reeds heeft genomen inzake de interpretatie van de regels bij deze vergunning 
daardoor alsnog worden ingeperkt?5 En zo ja, onder welke voorwaarden en wat zijn daarvan de 

juridische gevolgen (schadevergoeding of dergelijken)? 
 
Antwoord: pho Verlinden 

Eventuele negatieve mer-uitkomsten hebben geen effect meer op deze verleende vergunning voor 

Mousset. 

 
Steller: D66 

 

Vraag 3.1.3k Majeure projecten 
Pagina 12 
Er staat: ‘Voor de overheid is hierin een regierol weggelegd.’ Hoe ziet die regierol eruit? Pakt de 
gemeente Leudal ook die rol en hoe ziet dat eruit?  
 

Antwoord: pho Verheul 

Regierol arbeidsmarkt ligt bij arbeidsmarktregio (uwv en gemeenten). Gemeente Leudal is 
voortdurend bezig om mensen die een uitkering ontvangen om deze korter bij de arbeidsmarkt te 
brengen. (Inzetten van trajecten en begeleidingsgesprekken). De instroom in de uitkering is op dit 

moment gelijk aan de uitstroom. Hiermee is de groei vs bestand nagenoeg tot stilstand gebracht. 
Dit tegen de landelijke tendens in. 

 

Vraag 3.1.3l Majeure projecten 
Pagina 12 
Welke marktpartijen zijn ‘’in de lead’’ met betrekking tot het realiseren van snel internet in het 
buitengebied? Betreft dit een algemene opmerking of zijn er al bedrijven hieraan verbonden, en zo 
ja, hoe is de keuze voor deze bedrijven tot stand gekomen?  

 
Antwoord: pho Verlinden 

Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure Fund (CIF) heeft de ambitie om naast de eigen 
coax infrastructuren, ook de buitengebieden van Nederland te voorzien van glasvezel. Hiertoe heeft 
zij de gemeente Leudal benaderd om tot nadere afspraken te komen. Naast de gemeente Leudal is 

ook de regio benaderd waardoor nu gezamenlijk met hen en de provincie wordt opgetrokken om te 
komen tot snel internet (glasvezel) in het buitengebied. 
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Vraag 3.1.3m Majeure projecten 

Pagina 12 
Is het bedrag van 7 miljoen euro voor Park Leudal Oost nog steeds actueel? Zo ja, uit welke 
documentatie of correspondentie blijkt dit? Wordt er ook contact gezocht met de provincie, of dat 
zij ook een bijdrage kunnen leveren aan dit vernieuwende initiatief? Welke andere mogelijkheden 
voor dekking van het bedrag zijn er? 
 

Antwoord: pho Backus 

Dit bedrag was een eerste indicatie vanuit de stichting Park Leudal Oost om inzichtelijk te hebben 
welke totaalinvestering het totale project zou kunnen behelzen. Door diverse verfijningen en 

aangepaste uitgangspunten is in de presentatie aan de gemeenteraad d.d. juni 2016 inmiddels een 
aangepast richtbedrag genoemd van ca. € 5,7 miljoen. Ook dit bedrag is nog alleen een grove 
indicatie.   
De totale investering is sterk afhankelijk van de kaders en beleidsuitgangspunten waarbinnen het 
initiatief kan worden gerealiseerd. Op dit moment zijn deze zaken nog onvoldoende helder. Naast 
de kaders wordt op dit moment gewerkt aan het inzichtelijk maken van de kosten en de 
consequenties van bijvoorbeeld vrijkomend vastgoed. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke 

component in het totale plan waarvoor mogelijke subsidies te verkrijgen zijn. Er zal maximaal 

worden gezocht naar dekkingsmiddelen binnen en buiten de gemeentelijke overheid.  Op dit 
moment is nog niet bekent wanneer een reel inzicht is te geven in de totale investering en de 
hiermee verband houdende investering vanuit de gemeente Leudal.  

 
Steller: Samen Verder 
 
Vraag 3.1.3n Majeure projecten 
Pagina 12 
In de begroting is sprake van een bijdrage aan de Wielerbaan van € 1.004.000,-- terwijl er in de 

kadernota nog sprake was van een gemeentelijke bijdrage van circa € 289.000,-- 
Hoe is dit grote verschil te verklaren ? 
 
Antwoord: pho Backus 

De totale investering voor de Wielerbaan is geraamd op € 2.004.000,--. De gemeentelijke bijdrage 

is € 1.004.000,-- de Provincie Limburg heeft een bijdrage van € 715.000,-- in het vooruitzicht 
gesteld en de initiatiefnemers hebben een financieel aandeel van € 285.000,--.  

 

Steller: Samen Verder 
 
Vraag 3.1.3o Majeure projecten 
Pagina 12 
Hoe is bedrag van 4,7 miljoen aan bijdrage in ontwikkel as N 280 opgebouwd ? 

Antwoord: pho Backus 

Dit bedrag is een inschatting van de bijdrage op basis van de zogenaamde ‘potentheorie’ zoals die 
door de provincie is gemaakt. Deze methode van kostenverdeling is gangbaar bij projecten waar 
verschillende betrokken wegbeheerders een belang hebben. De inschatting is gebaseerd op de 

rotondes die worden gerealiseerd in het project en waarop gemeentelijke wegen aansluiten. 

 
Steller: CDA 
 

Vraag 3.1.3p Majeure projecten 
Pagina 12 
Wat is de bijdrage van de Gemeente Roermond aan het fietspad 

over de spoorbrug in Buggenum. Zit deze in die € 3,5 miljoen subsidie die is opgenomen. 
 
Antwoord: pho Walraven 

Er is nog geen sprake van enige zekerheid over financiering. Vooralsnog is uitgegaan van een 
financiering uit ‘regionale bronnen’ (de gemeenten) ter hoogte van de helft van de zeer globaal 
ingeschatte kosten. De andere helft zou dan uit andere bronnen (subsidies) kunnen komen.  
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1.Vitale Samenleving 
 

 
Steller: D66 
 
Vraag 3.1.5a Ombuigingen 

 
Pagina 13 
Er wordt een (indirecte) relatie gelegd tussen de ombuigingen lange termijn en de 16 Ôs dörp 
bijeenkomsten. Kan het college deze relatie verduidelijken?  
 
Antwoord: pho Verheul/Backus 

De 16 bijeenkomsten zijn georganiseerd om inde kernen op te halen hoe zij tegen ombuigingen 

voor voornamelijk accommodaties aankijken en welke ideeën inwoners er mogelijk bij hebben. Dit 
is belangrijke input geweest voor het inmiddels vastgestelde beleidskader accommodaties.  
Tijdens de eerste bijeenkomsten van Os Dorp is in ieder dorp gewezen op demografische, 

maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en dat het voor de gemeente niet langer mogelijk is 
om bestaande voorzieningen, inclusief subsidies, ongewijzigd te continueren. Er zullen maatregelen 
genomen moeten worden en keuzes gemaakt moeten worden. De inwoners van Leudal zijn 

gevraagd hierin mee te denken. Naast het realiseren van ombuigingen op accommodaties zijn er 
inmiddels ook enkele majeure initiatieven/projecten ontstaan; Park Leudal Oost, fusie 
voetbalverenigingen en fusie basisscholen. Deze voorbeelden geven aan welke mogelijkheden 
inwoners hiertoe al zien. In andere gevallen gaat of is de lokale gemeenschap in overleg over 

mogelijkheden en alternatieven, met name ten aanzien van accommodaties. 
Hierbij bijvoorbeeld te denken aan het doen van onderzoek naar omvorming van (oud) Ellenhof in 
Ell naar woningen voor jongeren, ouderen en statushouders of de verkoop van de voormalige 
voetbalaccommodatie in Buggenum aan diverse verenigingen in Buggenum. 

 
Steller: D66 
 
Vraag 3.1.5b Ombuigingen 
 
Pagina 14 

Er staat: ‘Met de op pagina 5 genoemde acties en varianten zullen een aantal scenario’s ontwikkeld 
worden die vervolgens leiden tot nieuwe beleidskeuzes...’. Betekent dit dat de bezuiniging van 1,6 
miljoen euro op accommodaties en subsidies nog niet definitief is en dat hierin nog meerdere 

keuzes bestaan? Is het behalen van dit bezuinigingsbedrag wel nog steeds uitgangspunt of hoe 
moeten we dit zien? 
 

Antwoord: pho Backus 

De bezuiniging is als taakstelling door de raad bij vaststelling van de begroting 2015 meegegeven. 
Het bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen wordt aangehouden tot dat het herziene MJOP gereed is. 
De scenario’s hebben betrekking op de wijze om te komen tot de genoemde bezuiniging.   

 
Steller: D66 
 

Vraag 3.1.5c Ombuigingen 
 
Pagina 14 
M.b.t. programma 2 (zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling) wordt gesteld dat de 
transformatie in het sociaal domein wordt vorm gegeven lokaal waar mogelijk, en bovenlokaal als 
dit op basis van de 4 K’s (kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid en kansen) beter past. Waarom wordt er 
niet in het algemeen gekeken naar de 4 K’s en wordt er pas daarna bepaalt of lokaal of juist 

bovenlokaal de beste keuze is? Of wordt deze passage ook op die manier bedoeld? 
 
Antwoord: pho Verheul 
 

De passage is inderdaad op die manier bedoeld. 
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Steller: D66 

 

Vraag 104.1 
Bibliotheek: waarom wordt er alleen voor 2016 een aanvullende subsidie toegekend? De huidige 
aanbesteding is niet tot een gunning gekomen, omdat het college het geleverde ‘te karig’ vond. 
Dat moet dan toch wel betekenen dat er nu ieder jaar fors meer geld naar de bibliotheken moet? 
Waarom wordt er gewacht op ‘nieuw beleid’? Het extra bedrag van 120.000 euro kan nu toch beter 
al structureel worden ingeboekt? Het kan altijd nog nadien worden aangepast. 

 
Antwoord: pho Backus 
 

De subsidie voor bibliotheekwerk wordt jaarlijks toegekend op basis van een ingediende begroting. 

Het beleid en het daarbij behorende aanbod vanuit Bibliocenter zal de basis moeten vormen voor 
de subsidietoekenning. De toekenning van meer subsidie heeft overigens alleen betrekking op een 
compensatie in de huisvestingskosten. Doordat verhuizing van de bibliotheken niet zoals gepland 
naar scholen heeft kunnen plaatsvinden zijn wij genoodzaakt om huur in rekening te gaan brengen 
als gevolg van de in het verleden toegepaste BTW-constructies bij die betreffende panden. Dus 
tegenover de extra subsidie staat een gelijk bedrag aan huurinkomsten. Het beleid wordt in 

afstemming met partners opnieuw ontwikkeld. 

 
Steller: D66 

 
Vraag 3.1.5d Ombuigingen 
 
Pagina 14 
Kunnen er voorbeelden worden gegeven van de nieuwe vormen om inwoners met een afstand tot 
de arbeidsmarkt te betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte? 
 

Antwoord: pho Verlinden/Verheul 

In 2016 is een start gemaakt met het inzetten van deze inwoners bij de bestrijding van onkruid op 
verhardingen. Verder is een Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB) actief om zich samen met de 

gemeentelijke buitendienst in te zetten voor het onderhoud in de openbare ruimte. 

 
Steller: CDA 

 
Vraag 3.1.5e Ombuigingen 

 
Pagina 15 
Het CDA heeft graag een overzicht van welke plantsoenen in 
Leudal door burgers zelf worden onderhouden. Er wordt gesproken over 
“sommigen” en volgens ons zijn er dat dan niet veel! 

 
Antwoord: pho Verlinden 

Dit overzicht is aan te leveren op meerdere overzichtskaarten in groot formaat. Als het alleen gaat 

om beeldvorming, dan is wellicht een digitale weergave vanuit het gemeentelijk beheersysteem 
voldoende. Hiervoor kan een afspraak ingepland worden om dit kort aan te duiden. Er zijn op dit 
moment zo’n 80 verschillende  initiatieven van zelfbeheer (gemeten vanaf de informatieavonden 
mbt de omvormingen van het openbaar groen). Deze initiatieven zijn divers, van bijvoorbeeld 1 
plantsoen voor de woning, tot een gedeelte van het openbaar groen in een straat, bermen, gazons 
en bosplantsoen in het buitengebied. 

 
Steller: D66 
 

Vraag 3.1.6 Omgevingswet 

Pagina 16 
Hoeveel budget is er beschikbaar in de begroting voor de voorbereiding van de Omgevingswet? 
 
Antwoord: pho Walraven 

Voor voorbereidings- en implementatiekosten is in 2017 en in 2018 € 100.000 beschikbaar. 
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Steller: CDA 

 
Vraag 3.1.7 Economisch profiel 
Pagina 17 
Laatste alinea: wanneer worden Leudal’s ambities en prioriteiten 
inzichtelijk gemaakt. 
 

Antwoord: pho Verlinden 

Het streven is om dit profiel het komende half jaar op te stellen en de uitkomst mee te nemen in 
de kadernota 2018. 

 

3.2. Financiële  hoofdlijn 
 
Steller: D66 
 
Vraag 3.2a van kadernota naar begroting 
Pagina 18 
Hoe zijn de bedragen ‘-88’, ‘-310’, ‘211’ en ‘383’ bij de prioritering projecten onder m. tot stand 

gekomen? Dit wordt niet uitgelegd.  
 
Antwoord: pho Verlinden 

De onderbouwing van de bedragen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 
 

 
Steller: D66 
 
Vraag 3.2.b Toelichting ontwikkelingen na kadernota 2017-2020 j. 10 jaar Leudal 
 
Pagina 20 
Er is 100.000 gereserveerd voor het 10-jarig jubileum van Leudal. Goed om dat niet onopgemerkt 

voorbij te laten gaan, maar wat voor toegevoegde waarde heeft het organiseren van de Limburgse 
Bestuurdersdag voor de inwoners van Leudal? Hoeveel zal die organisatie gaan kosten? 
 
Antwoord: pho Verhoeven 

Het 10-jarig jubileum is een mooie gelegenheid om Leudal voor en door de inwoners van onze 

gemeenschap op de kaart te (laten) zetten. De focus ligt zonder meer op de lokale gemeenschap, 
echter is een jubileumjaar ook een uitgelezen kans om Leudal regionaal en provinciaal op de kaart 

te zetten. Vandaar dat begin dit jaar de bestuurlijke ambitie is uitgesproken om de Limburgse 
Bestuurdersdag naar Leudal te halen. Een dergelijk bestuurlijk evenement biedt ons de kans om, 
over onze gemeentegrenzen heen, te laten zien wat de kwaliteiten van Leudal zijn. We stellen onze 

gemeenschap centraal en laten zien waar de 16 kernen van Leudal toe in staat zijn. De 
evenementen die komend jaar voor en door de gemeenschap worden georganiseerd in het kader 
van 10 jaar Leudal vormen hiervoor in elk geval al een hele mooie basis en bieden we graag een 
podium op de Limburgse Bestuurdersdag. 
  
In totaal is er €100.000 gereserveerd voor het 10-jarig jubileum, waarvan we naar verwachting 

ongeveer de helft zullen gebruiken voor de organisatie van de Limburgse Bestuurdersdag. 

Berekening kapitaallasten projecten 

investering rente afschrijving rente afschrijving rente afschrijving rente afschrijving

2017 1.204.000 12.040 24.080 48.160 23.117 48.160 22.154 48.160

2018 11.510.000 115.100 230.200 460.400 220.992 460.400

2019 3.647.000 36.470 72.940 145.880

16.361.000 12.040 0 139.180 48.160 289.787 508.560 316.086 654.440

totaal 12.040 187.340 798.347 970.526

in begroting 100.000 498.000 587.000 587.000

totaal te ramen -87.960 -310.660 211.347 383.526

2017 2018 2019 2020
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Steller: D66 

 
Vraag 3.2.c Toelichting ontwikkelingen na kadernota 2017-2020 m. begrotingsruimte 
 
Pagina 21 
Hoe zou de begrotingsruimte eruit zien als de twee boekhoudkundige varianten niet zouden worden 
doorgevoerd?  

 
Antwoord: pho Verlinden 

Dan zou de begrotingsruimte hetzelfde zijn. Als de 2 boekhoudkundige varianten niet zouden 
worden doorgevoerd wordt het om te buigen bedrag van de taakstelling vastgoed en 

accommodaties € 429.000 niet gerealiseerd en wordt dus hoger. 

 
Steller: D66 

 
Vraag 3.2.d Toelichting ontwikkelingen na kadernota 2017-2020 n. prioritering projecten 
 
Pagina 21 

Waarom ontbreekt Park Leudal Oost in het overzicht? 
 

Antwoord: pho Backus  

Na beoordeling van fase 2 (eindrapportage Voorlopig Ontwerp) zal er een raadsbesluit genomen 

moeten worden of met het project wordt doorgegaan, het voorstel wordt aangepast dan wel 
volledig wordt stopgezet. Indien het besluit positief uitvalt, dan zal op dat moment naar financiële 
ruimte gezocht moeten worden. 

 
Steller: D66 
 
Vraag 3.2.e Toelichting ontwikkelingen na kadernota 2017-2020 financieel beeld LTO 
 
Pagina 22 

Met welke middelen worden de bezuinigingen op de subsidies van verenigen precies verzacht? Om 
welke bedragen per jaar gaat het en komt het totaal van de nieuwe bezuiniging desondanks uit op 
353.000 euro? Zo nee, wat wordt dan (bij benadering) het nieuwe bezuinigingsbedrag?  
 

Antwoord: pho Backus 

Dit is bepaald met de vaststelling van het beleidskader subsidies en accommodaties. Het Fonds 
maatschappelijke activiteiten en middelen sociaal domein worden ingezet. 

 
Steller: D66 
 
Vraag 3.2.f Toelichting ontwikkelingen na kadernota 2017-2020 financieel beeld LTO 

 
Pagina 22 
Voor de bibliotheken staan de komende jaren nog steeds behoorlijke bezuinigingen opgenomen. 
We weten inmiddels echter dat het college op 26 juli jl. heeft besloten subsidieverhoging van 
95.000 euro aan Bibliocenter toe te kennen en dat dit sowieso geldt voor de jaartallen 2017 en 
2018. Naar de mening van D66 kunnen de huurinkomsten die even groot zijn geen mindering 
aanbrengen op het formele subsidiebedrag, en kan derhalve de bezuiniging op de subsidies in 2017 

en 2018 ook niet gehaald worden.6 Is het college dit met D66 eens en is het college bereid voor 
2017 en 2018 een lager gepland bezuinigingsbedrag in de begroting op te nemen? Zo nee, waarom 
niet? 

 
Antwoord; pho Backus 

De subsidieverhoging heeft betrekking op 2016 en 2017. Dit is gekoppeld aan het verlengen van de 

huurovereenkomsten voor een aantal locaties. De subsidie is met een evenredig bedrag verhoogd 
als met de huren. Per saldo dus budgettair neutraal voor beide partijen. Er vindt dus geen 
mindering plaats op de eerder begrote subsidie. Voor 2018 en verder wordt vooralsnog 
vastgehouden aan de door de raad opgelegde taakstelling. 
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Steller: D66 

 

Vraag 3.2.g Toelichting ontwikkelingen na kadernota 2017-2020 financieel beeld LTO 
 
Pagina 22 
Begrijpen we uit de beide grafieken goed dat de bezuiniging op vastgoed en accommodaties in 
totaal nog voor slechts (1.600.000-32.000-536.000-519.000-512.000=) 1.000 euro, dus bij 
benadering 0 euro, is gerealiseerd? Zo ja, hoe kan dit?  

 
Antwoord: pho Backus 

Nee die conclusie is niet juist. De resterende ombuigingen op vastgoed bedragen: 

2017: 32.000     2019: 519.000 
2018: 536.00     2020: 512.000 

 
Steller: CDA 
 
Vraag 3.2.h Toelichting ontwikkelingen na kadernota 2017-2020 financieel beeld LTO 
 
Pagina 22 

Subsidie bibliotheken. Graag verklaring waarom in 2017 275.000 euro  staat en voor de volgende 

jaren 395.000 euro. Is dat het bedrag dat bezuinigd wordt? 

Antwoord: pho Backus 

Dit is inderdaad het bedrag dat – op basis van de besluitvorming – de komende jaren bezuinigd 
wordt op bibliotheken.  

 
 
 

4. Strategische Visie 
 
Steller: Samen Verder 
 
Vraag 4.1a 

Pagina 23 

Wanneer wordt de strategische visie Leudal 2025 door de gemeenteraad vastgesteld? 

Antwoord: pho Verheul 

De visie voor het sociale domein waarnaar hier verwezen wordt zal in de raadsvergadering van 13 

december 2016 worden vastgesteld. 

 
Steller: D66 

 
Vraag 0.1 Algemeen 

Wat betekenen de verschillen tussen de bedragen ‘in de begroting opgenomen’ en ‘in plan 
opgenomen’ steeds? Wat voor gevolgen heeft dit?  
 
Antwoord: pho Verlinden 

Deze verschillen zijn ontstaan door de bezuinigingen op het onderhoud aan de openbare ruimte, 

ten opzichte van de door de raad vastgestelde beheerplannen voor die onderdelen. Gevolg is, dat 
een lager kwaliteitsniveau van de openbare ruimte wordt behaald, waarbij voorkomen wordt dat 

kapitaalvernietiging ontstaat. Vanaf 2018 wordt weer aansluiting gezocht met de vigerende 

beheerplannen. 
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Het programmaplan 
 

5.1. Programma 1: Vitale samenleving 
 
Steller: D66 
 
Vraag 5.1.a  
 
Pagina 29 

Er staat: ‘Nieuwe vormen van exploitatie zullen worden geïmplementeerd?’ Kunt u een voorbeeld 
geven van enkele nieuwe vormen en toelichten hoe dit exact werkt?  
 
Antwoord: pho Backus 

In het beleidskader subsidies en accommodaties wordt bijvoorbeeld aanpassen flankerend beleid 

belicht. Het aanpassen van bestemmingsplannen die het mogelijk maken 
gemeenschapsaccommodaties meer commercieel te exploiteren. Tevens kan ook gedacht worden 
aan gezamenlijke inkoop waardoor voordelen behaald kunnen worden door schaalvergroting. Maar 
ook duurzaamheidsmaatregelen waardoor er wellicht andere bronnen van verdiensten kunnen 

worden aangeboord.  

 
Steller: D66 
 
Vraag 5.1.b 

 
Pagina 29 
Er staat: ‘In het kader van tegengaan van krimp zal een breed georiënteerd onderzoek 
plaatsvinden naar de behoeften en wensen van onze jongeren.’ Door wie wordt dit onderzoek 
uitgevoerd? Wordt hierin samengewerkt met andere gemeenten in de regio? Is het de overweging 
waard ook onze eigen Rekenkamer in dit onderzoek te betrekken? 

 
Antwoord: pho Verheul 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Synthese. Synthese maakt hiervoor een plan van aanpak. De 
focus ligt daarbij op de diverse kernen binnen Leudal. De lokale dorps-overleggen zullen hierbij 

betrokken worden. Dit is een lokaal initiatief, er wordt niet samengewerkt met andere gemeenten. 
De rekenkamer wordt ambtelijk hier niet bij betrokken. De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt 

zelf wat zij onderzoekt. 

 
Steller: CDA 
 
Vraag 5.1.c 
 
Pagina 29 
Waarom wordt pas verder vorm gegeven aan subsidies, 

accommodaties en bibliotheekwerk in 2017? Eerder is door college 
medegedeeld dat in het najaar van 2016 voorstellen zouden komen 
 
Antwoord: pho Backus 

Het voorstel m.b.t. tot subsidies volgt nog dit jaar. Wat betreft accommodaties is een kader 

vastgesteld maar dit vraagt verdere uitwerking en concretisering in 2017. Het nieuwe 
bibliotheekwerk wordt in het eerste kwartaal 2017 voorgelegd. Dit is ook opgenomen in de door uw 
raad vastgestelde kadernota in juli 2016. 
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5.2. Programma 2: Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling 

 
Steller: CDA 

 
Vraag 5.2.a 
 
Pagina 34 
Hoeveel personen ontvangen op dit moment een 
bijstandsuitkering? Met hoeveel is dit toe- of afgenomen vanaf 31 december 2014 

 
Antwoord: pho Verheul 

Op 1-10-2016 ontvingen 359 mensen een uitkering Participatiewet en 40 een IOAW/IOAZ 
uitkering. Op 31-12-2015 was dit respect. 355 en 38. Op 31-12-014 was dit respect. 332 en 35. 

 

5.3. Programma 3: Veilige en aantrekkelijke leefomgeving 
 
Steller: D66 
 

Vraag 5.3.a 
 

Pagina 37 
Er wordt gesteld dat de deelnemende gemeenten in 2016 dienen te besluiten over de 
herfinanciering van OML per 1 januari 2017. Wanneer wordt dit besluit genomen? Op p.17 staat 
dat OML als uitvoeringsorganisatie van Keyport wordt gepositioneerd. Komt er dan ook een 
integratie/fusie van OML en Keyport? 
 
Antwoord: pho Verlinden 

Besluitvorming voor wat betreft herfinanciering is in voorbereiding en is voorzien voor de 
raadsvergadering van december 2016. 
Hetgeen t.a.v. pag. 17 wordt gesteld is niet correct. Er is nu in het kader van de motie Werrij als 

eerste stap een economisch regioprofiel opgesteld. Op basis van de opgaven voor de regio wordt 
een investeringsagenda opgesteld en wordt ook bezien wie of wat die opgaven het beste kunnen 
uitvoeren.  

 
Steller: CDA 

 
Vraag 5.3.b 
 
Pagina 38 
Steenfabriek Buggenum: wat is de overlast op dit moment? 

Vreemde tekst. Het lijkt hier net of de Steenfabriek voor overlast zorgt. Maar 
dan kan niet. Wie zorgt er dan wel voor overlast. (taalkundig klopt het niet!). 
 
Antwoord: pho Walraven 

De overlast van de steenfabriek op dit moment moet gezocht worden in een visuele overlast. Het is 

een lelijke puist in het landschap bij de entree van de woonkern. 

 

Steller: CDA 
 
Vraag 5.3.c 
 
Pagina 39 

Buitengebied in balans: Waarop is de prognose dat 2/3 van de 

agrariërs de komende jaren stopt gebaseerd? Liggen hier 
onderzoeksrapporten aan ten grondslag? En van wie? 
 
Antwoord: pho Walraven 

Ja, er liggen onderzoeken aan ten grondslag. Zowel van de Rabobank als Alterra.  

 
Het meest recente onderzoek is van drie Midden-Limburgse Rabobanken. De schattingen gaan uit 
van een afname van 1500 naar 500 primaire bedrijven in Midden-Limburg.  
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Steller: D66 

 
Vraag 5.3.d 
 
Pagina 40 
Is het percentage hernieuwbare elektriciteit daadwerkelijk 90,6% in Leudal? 
 

Antwoord: pho Verlinden 

Leudal is koploper in Limburg voor wat betreft hernieuwbare energie (windpark Neer). Op dit 
moment zit Leudal ongeveer op het landelijk gemiddelde van 10%.  

Het percentage hernieuwbare elektriciteit (hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt 
uit wind, waterkracht, zon of biomassa) ligt volgens de website waarstaatjegemeente.nl op 90,6% 
in Leudal. De bron is de Rijkswaterstaat Klimaatmonitor. Het percentage dat in 
waarstaatgemeente.nl staat is niet juist. 

 
 

5.3. Programma 4: Sterk besturen en organiseren 
 

Steller: D66 
 
Vraag 5.4.a 
 
Pagina 45/48 
Wat verklaart het verschil tussen de percentages overheadkosten op p.45 (12,69%) en p.48 

(33%)? Welk percentage is juist? 
 
Antwoord: pho Verlinden 

Beide percentages zijn juist. 

Het percentage van 12,69% betreft de kosten van overhead afgezet tegen het totaal van de lasten. 
(12,69% van de totale lasten = overhead). Het percentage van 33% betreft het formatieaandeel 
dat zich bezighoudt met overhead-taken ten opzichte van de totale formatie. (1/3 van het 
personeel houdt zich bezig met overhead-taken). 

 
steller: CDA 
 

Vraag 5.4.b 
 
Pagina 49 

Jaarlijks wordt € 85.000 ingeboekt als te betalen 
vennootschapsbelasting. Dit betekent dat er voor € 340.000 winsten op 
grondexploitaties gemaakt moet worden. Er is tevens géén rekening 
gehouden met de voorgenomen tariefswijzigingen vanaf het jaar 2018. 
 
Antwoord: pho Verlinden 

2016 is het eerste jaar waarover gemeenten vennootschapsbelasting moeten gaan betalen.  
Eerste berekeningen wijzen richting een structureel nadeel voor onze gemeente van rond  
€ 85.000 en dat komt door fiscale winsten bij grondexploitaties. 
De definitieve cijfers kunnen pas worden berekend als de aangifte wordt opgesteld. Voor de 

begroting 2017 zijn dezelfde standpunten ingenomen als voor 2016. (op basis van de aangifte 
2016 zullen we in 2017 ook een voorlopige aanslag 2017 tegemoet kunnen zien). Als de 
uiteindelijke aangifte 2016 andere resultaten laat zien (een hogere of lagere belastingschuld) zal 
dit of resulteren in een bijgestelde voorlopige aanslag 2017 of kunnen we met succes reclameren 

om de voorlopige aanslag te verminderen.  
Daarnaast is geen sprake van een tariefswijziging maar van een schaalverlenging die vanaf 2018 in 

gaat. Over de eerste € 250.000 (was: € 200.000) winst wordt 20% vpb geheven, vanaf € 250.000 
winst wordt 25% geheven.  Of we werkelijk voordeel gaan hebben van deze wijziging zal pas in 
2019 bekend zijn. De gemeente opereert financieel vanuit het voorzichtigheidsprincipe, wat 
inhoudt dat voordelen pas worden ingeboekt als zij ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. 
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Paragrafen 

 
6.1 Lokale heffingen 

 
Steller: CDA 
 
Vraag 6.1.a 
 
Pagina 51 
De CDA fractie vind het vreemd dat nagenoeg alle heffingen 
(m.u.v. de OZB) de komende jaren gelijk blijven. Er zal toch wel iets 

fluctueren. Kan het college dit uitleggen. Er wordt bijvoorbeeld géén rekening 
gehouden met meer woonhuisaansluitingen door nieuwbouw 
 
Antwoord: pho Verlinden 

Bij de hondenbelasting, leges en toeristenbelasting (TB-convenant 2017-2020) zijn er voor de 

komende jaren geen tariefstijgingen ingerekend en is het aantal nieuwe woningen niet relevant. 
Zowel de rioolheffing als de afvalstoffenheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn ( art 

229, lid b GW). De tariefstelling en dus ook de opbrengst is afhankelijk van de jaarlijks toe te 
rekenen kosten. Als de kosten niet stijgen blijft de opbrengst ook gelijk.  

 
Steller: CDA 

 
Vraag 6.1b 
 
Pagina 53 
Hondenbelasting: om hoeveel kwijtscheldingen voor de 1e hond 
gaat het per jaar? 

 
Antwoord: pho Verlinden 

Er wordt op basis van ervaringscijfers voor 2016 uitgegaan van 55 honden (cijfers BsGW). 

 

 

6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Steller: Samen Verder 
 
Vraag 6.2.a 
 
Pagina 58 
Onbenutte belastingcapaciteit. We constateren een forse toename 

voor het lopend en het komend jaar. Verwacht het college geen reactie vanuit 
de provincie op dit gegeven? 
 
Antwoord: pho Verlinden 

De onbenutte belastingcapaciteit stijgt in 2017 naar € 3.145.000 (was in 2015 2.984.000). Een 

stijging van ruim 5%. Nee, wij verwachten hiervan geen reactie vanuit de provincie. 

 
Steller: Samen Verder 
 

Vraag 6.2.b 
Pagina 59 
In de begroting spreekt u verschillende keren over   spelregels, over welke spelregels heeft u het 

en waar zijn die vastgelegd ? Blz. 59 bij ratio weerstandsvermogen ! 

Antwoord: pho Verlinden 

Bij de vaststelling van de begroting 2016 heeft uw raad de notitie over het weerstandsvermogen 
vastgesteld. In deze notitie zijn de spelregels opgenomen.  
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6.3 Kapitaalgoederen 
 

Steller: CDA 
 
Vraag 6.3.a 

Pagina 63 
Civieltechnisch kunstwerken (waaronder bruggen). Recent is 
gebleken dat de achterstand van het onderhoud enorm is. Kan het college 
aangeven waarvan de inhaal onderhoudskosten betaald worden? Komt er een 
extra raadsvoorstel in deze? 
 
Antwoord: pho Verlinden 

In de 2e helft van 2015 zijn alle civieltechnische kunstwerken geïnspecteerd. Deze inspectie is de 
basis voor het nieuwe beheerplan civieltechnische kunstwerken 2016 t/m 2021. Dit beheerplan 
wordt in november 2016 voorgelegd aan de gemeenteraad. De financiële consequenties zijn 

meegenomen in de programmabegroting 2017. Op basis van dit beheerplan  worden de 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en wordt gestart met het monitoren van schadebeelden om 
onveilige situaties te voorkomen.  

 

Steller: D66 
 
Vraag 6.3.b 
Pagina 65 
Wat wordt bedoeld met “terugzetten bosplantsoen 20% areaal”? Toch niet dat verwijderde 
bosplantsoenen weer opnieuw geplant worden? 

 
Antwoord: pho Verlinden 

“terugzetten” betekent in dit geval “snoeien”. Er is geen sprake van opnieuw planten van 
verwijderd bosplantsoen. Met deze zin wordt bedoeld dat bosplantsoen gemiddeld 1 maal per 5 tot 

7 jaar rigoureus wordt gesnoeid tot circa 20 à 30 cm boven de grond. 

 
Steller: Ronduit open 

 
Vraag: Wordt het wegenbeheersplanweer uitgevoerd in 2017 
 
Antwoord: pho Verlinden 

Nee. In 2017 is er nog een taakstellende bezuiniging en wordt afgeweken van het beheerplan 

wegen. Vanaf 2018 wordt weer aansluiting gezocht bij het beheerplan. 

 

Steller: Samen Verder 
 
Vraag 6.3.a 
Pagina 65 
Hoeveel wordt er vanaf 2018 daadwerkelijk bezuinigd op of in Openbare Ruimte ? 

Antwoord: pho Verlinden 

In totaliteit wordt er vanaf 2018 € 250.000,- bezuinigd op het budget voor het onderhoud aan de 

openbare ruimte. 
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6.5 Bedrijfsvoering 
 

Steller: D66 
 
Vraag 6.5.a 

Pagina 72 
Wat is het ziekteverzuim binnen de organisatie tot nu toe in het jaar 2016? 
 
Antwoord: pho Verhoeven 

Het ziekteverzuimpercentage voor ambtelijke organisatie (exclusief zwangerschap en exclusief 

griffie) is 4,49%. 

 

Steller: D66 
 
Vraag 6.5.b 
Pagina 72 
Kunt u voorbeelden geven van de verbeterde faciliteiten voor co-creëren met de samenleving en 
het programmatisch & projectmatig werken? 
 

Antwoord: pho Backus 

Voor een voorbeeld van co-creatie verwijzen wij naar de het project Park Leudal Oost. 
Daarnaast is het programma ‘’Lange termijn ombuiging’’ een voorbeeld van een programmatische 

aanpak. Dit geldt ook intern voor het programma Digitalisering Leudal. 

 
Steller: Samen Verder 

 
Vraag 6.5.c 
Pagina 75 
Hoelang denkt u nog  de Post Reserve Bedrijfsvoering nodig te hebben ? 
Wat was het restant P budget over het jaar 2015 ? 
 
Antwoord: pho Verhoeven 

In december 2008 besloot de gemeenteraad € 219.724 van de niet bestede herindelingsgelden te 
storten in een nieuw te vormen reserve bedrijfsvoering. Met de nota reserves en voorzieningen 
2015 – 2018 besloot de gemeenteraad in november 2014 vastgesteld deze reserve bedrijfsvoering 

voort te zetten. 
Voeding van de reserve vindt plaats door reservering van niet benutte P-budgetten en wordt 
besteed aan de ontwikkeling van personeel en bedrijfsvoering.  
Daarnaast hebben wij de Reserve Bedrijfsvoering nog nodig zolang de P-ombuigingen nog niet 
volledig gerealiseerd zijn. Met deze incidentele middelen zijn wij in staat de kosten voor de baat uit 
te laten gaan, teneinde de structurele ombuiging te realiseren (hiermee kunnen we bijv. 
replacement-trajecten bekostigen).  

 
Vanuit het P budget 2015 werd toegevoegd aan de reserve bedrijfsvoering: 
€  351.904 niet benutte P-budgetten 
€  496.770 uitvoeringskosten 3-D’s [lagere kosten door inzet ‘eigen’ personeel] 
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7. Bijlagen 

 
7.2 Overzicht van lasten en baten 

 
Steller: Ronduit open 
 
Vraag: Kunt u een specificatie geven van de incidentele lasten 
 
Antwoord: pho Verlinden 

Een specificatie van de incidentele lasten is opgenomen in bijlage 1. 

 

 

7.6 Kerngegevens 
 
Steller: D66 

 
Vraag 7.6.a 

Pagina 94 
Waarom is het aantal fte van het college in 2015 ineens 5 en de andere jaren 4,6? 
 
Antwoord: pho Verhoeven 

Het aantal fte was en blijft 4,6 fte, blijkbaar is er in de tabel een kleine omissie geslopen. 

 
Steller: D66 
 
Vraag 7.6.b 
Pagina 94 
Hoe kan het dat de formatie van het personeel de komende jaren toeneemt van 195 (jaarrekening 

2015) naar 202 (begroting 2017)? Hoe verhoudt dit zich tot de P-taakstelling die is opgelegd? 
 
Antwoord: pho Verhoeven 

In 2015 heeft het traject re-design werkprocessen plaatsgevonden, zodat er zicht zou komen op de 

benodigde taken en formatie voor Leudal. Er is destijds geconstateerd dat de basis niet op orde 
was en 7,5 fte vaste capaciteit nodig is om de knelpunten op te lossen.  Besloten is om deze 

capaciteit in de formatie op te nemen. Dit staat los van de P-taakstelling die is opgelegd en in 2018 
gerealiseerd moet zijn.   

 
Steller: D66 
 
Vraag 7.6.c 
Pagina 96 
Hoe kan het dat de inkomsten van bouw- en sloopvergunningen in 2015 veel lager waren dan in 

2014? Heeft dit (deels) te maken met het gedeeltelijk afschaffen van de welstandtoets?  
 
Antwoord: pho Walraven 

Nee, dit heeft niets te maken met het gedeeltelijk afschaffen van de welstandstoets. De 

legesinkomsten zijn afhankelijk van de bouwkosten van de vergunningsaanvragen. De kosten van 
de welstandstoets zijn hierin verwerkt en maken hier een ondergeschikt deel van uit. Het beleid 
in  Leudal is dat kleinere bouwwerken relatief lage leges betalen en grotere bouwplannen hogere 
leges. Indien in een jaar weinig grote plannen worden ingediend, is dit ook merkbaar in de 
legesopbrengsten. Dit geldt ook als er in een jaar minder aanvragen, bijvoorbeeld door een 

economische crisis, worden ingediend.  
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Steller: D66 

 

Vraag 7.6.d 
Pagina 96 
Begroting rioolrechten 2017 is 44 miljoen. We gaan ervan uit dat dat dit een foutieve weergave is? 
 
Antwoord: pho Verlinden 
 

Dit is een typefout. Moet 4,4 miljoen zijn. 

 
 

7.7 Risicobeheermatrix 

 
Steller: D66 
 
Vraag 7.7a 

Pagina 98 
Er staat: ‘vanaf 2016 dient nu al rekening gehouden te worden met achterstallige onderhoud, 

waardoor eerder dan verwacht, kapitaalvernietiging zal optreden’. Dit risico is ‘gemiddeld’. Waarom 
wordt dan toch besloten dat het onderhoudsniveau tot 2020 op niveau 4 blijft? Hoe verhoudt dit 
risico zich tot het gestelde op bladzijde 2, beslispunt 2 van het raadsvoorstel, waarin staat dat 
kapitaalvernietiging tot een minimum beperkt zal worden? 
 

Antwoord: pho Backus  

Momenteel is er geen gedetailleerd onderhoudsplan en vindt onderhoud plaats op niveau 4, 
hierdoor is kans op kapitaalvernietiging aanwezig. Dit risico is daarom ook opgenomen in de 

risicobeheermatrix. Mede kijkend naar de ombuiging vastgoed wordt voorgesteld om niveau 4 te 
handhaven tot en met 2020.  
 
Om kapitaalvernietiging te voorkomen wordt een nieuw Meerjarig Onderhoudsplan opgesteld, per 
object. Het MOP vormt de basis van het nog te vormen technisch beleid, wat uiteindelijk zal leiden 
tot een integraal objectbeleid. In het objectbeleid zal de strategie per object duidelijk zijn. Op 
elementenniveau kan het onderhoudsniveau onderhouden en bewaakt worden. Incidenteel kunnen 

hiervoor extra middelen ingezet worden uit het resultaat 2017, de algemene reserve of de reserve 
boekwinst Essent.   

 

Steller: D66 
 
Vraag 7.7b 
Pagina 99 
Is het wel toegestaan de boekwinst Essent te gebruiken om achterstanden in het kader van 
achterstallig onderhoud vastgoed weg te werken? Zo ja, is dit te zien als een kosteneffectieve inzet 
van de boekwinst en waarom wel/niet?  

 
Antwoord: pho Verlinden 

Als er incidentele middelen nodig zijn om achterstallig onderhoud vastgoed weg te werken kan de 

gemeenteraad hiervoor de reserve boekwinst Essent worden ingezet. De raad kan hiervoor ook het 
resultaat 2017 of de algemene reserve inzetten (zie pag. 20). Als de raad hiertoe besluit (raad 
heeft budgetrecht) is dit toegestaan. 
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7.11 Lijst van subsidies sociaal domein  

 

Steller: D66 
 
Vraag 7.11a 

Pagina 118 
Hoe zijn de subsidiebedragen van 130.054 euro voor Myouthic en 38.944 euro voor ECI 
Cultuurfabriek exact tot stand gekomen? Wat is de subsidiegrondslag bij beide instellingen? Welk 
subsidieplafond geldt bij deze instellingen?  
 
Antwoord: pho Backus 

Dit zijn nog ramingen aangezien er nog geen subsidieaanvragen ontvangen waren. Uitgegaan is 

van het begrote bedrag in de begroting en naar verhouding verdeelt. Op de subsidieverstrekking is 
de subsidie deelverordening kunst en cultuur van toepassing. 

 
Steller: Samen Verder 
 
Vraag 7.11b 
Pagina 118 

Op blz. 118, lijst 7.11 Lijst van subsidies sociaal domein, 

a)Waarom staan de Leudalse verenigingen die subsidie ontvangen hierin niet genoemd ? 
b)Tevens missen we een exact subsidie bedrag aan deze verenigingen van 50% waartoe besloten 
is en dat ze daarnaast via andere posten nog extra subsidie kunnen verwerven uit WMO ( 3 D 
budgetten) ? Kunnen wij die cijfers alsnog verkrijgen ? 
Welke spelregels gaat u hanteren om subsidie uit WMO door verenigingen te verwerven ? 
Wordt ook het Leefbaarheidsfonds hiervoor aangesproken ? En hoe zijn dan de spelregels? 

c)Aan ECI Cultuurfabriek wordt € 38.944 aan subsidie betaald, welke dienstverlening wordt tot dit 
bedrag afgenomen ? 
d)Bibliocenter, hier wordt een bedrag van € 380.000,-- genoemd, hoe is dit opgebouwd gelet 
op besluitvorming in het verleden van € 165.000 + 120.000,- in 2016 en doorwerking naar 2017 ? 
 
Antwoord: pho Backus 

A) Dit heeft te maken met de nieuwe subsidiesystematiek waar uw raad toe heeft besloten. In de 

lijst staan alleen opgenomen de professionele instellingen (waar aparte 
uitvoeringsovereenkomsten voor worden afgesloten) en unieke verenigingen/instellingen (waar 

geen behoefte bestaat om andere te subsidiëren). 

B) Zie tevens antwoord B. Cijfers op basis van nieuwe concept subsidieregelingen worden 
volgende week toegezonden. 

C) Muziekonderwijs. 
D) Dat is de eerder genoemde € 285.000,- inclusief een eenmalige verhoging van het bedrag met 

€ 95.000,- voor 2016 en 2017. Dit bedrag heeft betrekking op in rekening te brengen huren. 
Daartegenover staat dus een ophoging van € 95.000,- aan huurinkomsten. Per saldo 
budgettair neutraal.  

 

 
 
 

 
 
 
 


