Technische vragen Senioren Veldhoven inzake Bestuursrapprtage III 2021
t.b.v. Besluitvormende raadsvergadering d.d. 21 december 2021
Agendapunt 8.03

1.

De Colofon vermeldt de datum van november 2021; wanneer is de Bestuursrapportage
exact gereedgekomen?
Antwoord: 30 november 2021

2.

Blz. 2.: Parkeren: Gaarne specificatie van het bedrag ad C 134K voor de lagere kosten
voor stroom en onderhoud.
Antwoord: Door het nieuwe parkeerbeleid kunnen vanaf 2021 de stroomkosten (C4K) en
kosten van de uitbestede werkzaamheden (onderhoudscontracten) (C130K) verlaagd
worden. (betreft een bijstelling uit Burap III 2020).

3.

Blz. 2.: Omgevingswet : Gaarne specificatie van de vermeldde meerkosten.
Antwoord: Deze tekst op pagina 3 met daarin het genoemde bedrag van -452.000 euro
(meerkosten), verwijst naar de burap III uit 2020. In deze vastgestelde burap III 2020
staat op pagina 31 en 32 de volgende onderbouwing van dit bedrag:
Bij de implementatie van de omgevingswet is er sprake van grote veranderingen en dat
betekent dat wij daarbij van te voren niet geheel kunnen
overzien wat er op ons af komt. Bij het opstellen van meerjarenbegroting hebben wij
destijds een inschatting van de kosten gemaakt.
Wij hebben rekening gehouden met de mogelijkheid dat lopende het programma door
meer kosten een financiële bijstelling te moeten maken.
Deze situatie doet zich nu voor en deze lichten wij in hoofdlijnen nader toe.
Tot voor kort bestond er geen zicht op de kosten die samenhangen met de
digitaliseringsopgave en de informatievoorziening.
De aansluitkosten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (C45) zijn destijds wel
geraamd en inmiddels is bekend wat nog meer nodig aan systemen en voor additionele
werkzaamheden. De totale kosten hiervoor hebben wij begroot op C 381 eenmalig en C
22 extra structureel ten opzichte van de huidige situatie.
Onvoorzien in het programma is de verplichting om voor de omgevingsvisie een
milieueffectrapport (MER) op te stellen. De kosten hiervoor zijn nu geraamd.
De implementatie van de omgevingswet is gestart vanuit een gezamenlijk programma
van Best, Waalre en Veldhoven en daar waar mogelijk en nuttig wordt deze
samenwerking van onverminderd voortgezet.
Het programma is nu wel in de fase beland, waarbij de focus van de activiteiten komt te
liggen op de lokale bedrijfsvoering.
Daarom hebben wij nu kosten geraamd voor projectleiding en projectondersteuning.

4.

Blz. 4.: Autonome bijstellingen; Nadeel jeugd ad C 1.375K: Gaarne specificatie van de
(extra) kosten ad C 61K voor contractmanagement op het gebied van inkoop van
jeugdzorg.
Antwoord: De extra kosten van C 61 voor het contractmanagement zijn voor extra
capaciteit in van BIZOB die hiervoor wordt ingezet.

5.

Blz. 8.: Expertise routekaart: Gaarne specificatie van de vermeldde externe kosten ad C
250K.
Antwoord:
Projectmanagement: 75 K

Organisatieadvies: 50 K
Visietraject: 100 K
Onvoorzien: 25 K
6.

Blz. 16.: Verwijzing 9: Project aansluiting Peter Zuidlaan-Julianastraat: welke
bestemmingsplanprocedure wordt hier bedoeld?
Antwoord: De bestemmingsplan procedure is nodig voor de reconstructie van de weg.
Door de verlegging, moeten enkele bestemmingen aangepast worden.

7.

Blz. 27.: Taakveld 6.1: De Veldwijzer: Gaarne specificatie van de vermeldde
interieuraanpassingen ad C 100K en het financiële effect van de kosten hiervan op de
toekomstige huurpenningen.
Antwoord: De interieuraanpassingen bestaan hoofdzakelijke uit: binnenschilderwerk, het
aanbrengen van een nieuwe vloerafwerking en het realiseren van een nieuwe entree. De
kosten worden via een betalingsregeling in 10 jaar terug betaald door de nieuwe
huurders.

8.

Blz. 35.: Verwijzing 7: Lagere legeskosten ad C 467K: gaarne specificatie van die
projecten die verwacht waren en dus deze legeskosten zouden gaan opbrengen.
Antwoord: Het te verwachten bedrag is opgebouwd in categorieën naar aantal, omvang
en functie en wordt opgesteld op basis van de realisatie in voorgaande jaren. Dit jaar
blijft het aantal aanvragen in de categorieën van de grootste omvang achter. Deze zijn
in aantal, ook in de begroting, altijd relatief laag waardoor het effect direct merkbaar is.
Er wordt dus niet concreet begroot op een specifiek te verwachten project, maar bij dit
type categorie kun je denken aan het uitblijven van grote projecten (aanvragen) van
bijvoorbeeld ASML.

