Aanvullendet technische vragen D66 Begroting 2021
Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Afdeling

Antwoord

D66

B–20257-1

schriftelijk

Bij de effectindicatoren op pag. 29 geeft u de meting van de procenten t.o.v. eerdere metingen en de
KK
ambitie voor 2022 weer. Onduidelijk is, wat de 0 meting is geweest of was dit het landelijk gemiddelde,
uw antwoord vernemen we graag?

Poho

Opgaven

De o-meting is de huidige (laatst bekende) meting. Daarnaast stellen we een ambitie van de waarde van de meting vast waarvoor we ons gaan inzetten.

D66

B–20257-2

schriftelijk

Bij de persoonlijk indicatoren vanuit “waar staat je gemeente” is dit een opname met cijfers uit 2017.
Ruim 3 jaar geleden, D66 is zou graag zien dat er een zelfde overzicht er komt en berekend met
recentere cijfers en datum. Kan dat en bent u daartoe bereid?

KK

Opgaven

De maatschappelijke effecten en indicatoren is een ontwikkel- en verbetertraject. De basis is nu ingebed in deze begroting. In 2021 zal een nieuwe
meting gedaan worden door en met “waar staat je gemeente”. Deze cijfers van 2021 zullen gebruikt worden voor de volgende begroting.

D66

B–20257-3

schriftelijk

Prima dat het Lokaal Sportakkoord samen met de verenigingen uitgewerkt gaat worden, maar u geeft
ook aan dat hier middelen voor ontvangen gaan worden, vraag van wie, is dat bedrag kostendekkend
en voor welke periode. Uw antwoord vernemen we graag?

EP

WZ

Voor het uitwerking van het Lokaal Sportakkoord in Steenbergen ontvangen wij voor 2020 een uitvoeringsbudget van € 20.000,--. Ook voor de jaren 2021
en 2022 kan de gemeente eenzelfde budget ontvangen. Het uitvoeringsbudget wordt ontvangen van het ministerie van VWS. Het uitvoeringsbudget dient
besteed te worden aan de ambities die zijn opgenomen in het lokale sportakkoord. Het budget is toereikend om hier de ambities voor 2020 en verder uit
te bekostigen.

D66

B–20257-4

schriftelijk

In het bijgevoegde overzicht bij Maatschappelijk Vastgoed missen we zeker de nota privatisering
Cromwiel, wanneer kunnen we die verwachten?

EP

Opgaven

Het voorstel voor toekomstig beheer en exploitatie van ’t Cromwiel is in voorbereiding. Dit is proces dat onze uiterste zorgvuldigheid vereist, voor alle
betrokken partijen, en niet in de laatste plaats ook voor het personeel van ’t Cromwiel. Dit voorjaar is het proces gestart om per 1 januari 2021 de
overdracht te realiseren. Dit proces kost echter meer tijd dan voorzien en kunnen en willen wij als college niet ‘forceren’. De verwachting is dat het
voorstel in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad wordt aangeboden. Hoe dan ook garanderen wij als college de continuïteit van ’t Cromwiel per 1
januari 2021 tot de datum van overdracht. Wij zijn voornemens u voor het einde van dit jaar via een raadsmededeling over dit proces te informeren.

D66

B–20257-5

schriftelijk

Ook geeft u aan dat we in 2021 het afwegingskader voor het energieneutraal maken van het
EP
gemeentelijk vastgoed, dit gereed moet zijn. Bepalen we welke gebouwen we willen verduurzamen, tot
welk niveau, langs welk tijdpad en tegen welke kosten. Wanneer kunnen we het afwegingskader
verwachten?

Beheer

In het meerjaren onderhoudsprogramma Vastgoed wat we volgend jaar opstellen nemen we de doelstelling mee dat alle panden in 2050 energieneutraal
zijn. Dit zorgt ervoor dat maatregelen tbv energieneutraal maken uitgevoerd worden op een natuurlijk moment en we de investeringen hiervoor zo laag
mogelijk houden.

