
Beantwoording technische vragen de heer Baali (PvdA) over de Kadernota maatschappelijk 

vastgoed 

 

Vraag: 

Waarom heeft de opstelling van dit stuk zo lang geduurd?  

 

Antwoord: 

Oorspronkelijke planning conform de Bestuursopdracht was om de Kadernota medio 2020 aan 

de raad aan te bieden. In het voorjaar van 2020 is in de voorbereiding daarop door de raad een 

beeldvormende vergadering gepland. Deze zou 16 maart plaatsvinden. Vervolgens zou in juni 

2020 een Nota van Uitgangspunten opiniërend in uw raad worden besproken. Deze planning 

staat opgenomen in de Beleidsagenda van januari 2020. De beeldvormende vergadering is als 

gevolg van de coronacrisis uitgesteld naar 15 september. Om de vertraging te beperken is in 

overleg met uw raad besloten geen Nota van Uitgangspunten, maar direct de Kadernota aan u 

aan te bieden.  

 

Vraag: 

Waarom is ervoor gekozen de inventarisatie van ons vastgoed niet al mee te nemen in dit stuk? 

Was dat niet eerst het plan? 

 

Antwoord: 

De inventarisatie van ons vastgoed is in opdracht van het college door de ambtelijke organisatie 

in uitvoering genomen, maar maakt geen onderdeel uit van de Kadernota.  

 

Vraag: 

U stelt ons op korte termijn te willen informeren over het uitvoeringsprogramma. Graag 

vernemen wij een maand. 

 

Antwoord: 

Het voornemen is om het uitvoeringsprogramma in februari 2021 ter kennisname aan uw raad 

toe te sturen. 

 

Vraag: 

Technische vraag blz. 3 van het raadsvoorstel:” Wanneer uw raad de nota vaststelt ligt er een 

uitdaging voor de staande organisatie deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Het risico bestaat dat 

hiervoor organisatorische en eventueel personele aanpassingen nodig zijn.” Kunt u van beide 

aspecten een verduidelijking geven en een inschatting van de uitbreiding van personeel? 

 

Antwoord: 

Nee, dat is op dit moment nog niet mogelijk. De Kadernota schetst een ontwikkelingstraject. Dit 

vergt inderdaad aanpassingen in de organisatie. Dit betreft de introductie van nieuwe functies en 

taakherschikking. De organisatieontwikkeling biedt ruimte om dit traject te lopen. Dit valt onder 

verantwoordelijkheid van het college. Indien dit investeringen vraagt die buiten de huidige kaders 

van het college, zullen wij via de Perspectiefnota hiervoor een voorstel doen aan de raad.  

Technische vraag blz. 7: Is met de vaststelling van de aangeboden kadernota fase 1 afgerond? 

Fase 1 is afgerond als de Kadernota is vastgesteld en de inventarisatie is afgerond. De 

inventarisatie is nog niet afgerond. Dit staat echter de start van fase 2 niet in de weg.  

 


