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Stam
Nvt
Wanneer start het onderzoek en wanneer volgt de terugkoppeling naar de
verkeerscirculatie/verkeersdoorstroming in het Stationsgebied inclusief
nieuwe planaanpassingen zoals stoplichten en fly-over n.a.v. de geopende
Westfrisiaweg N194?
Het, in samenwerking met de klankbordgroep, ontwikkelde plan is
modelmatig onderzocht door Goudappel-Coffeng. Basis voor de
doorrekening is de toekomstige situatie zoals deze vermoedelijk in 2030
zal zijn. De door u genoemde elementen zijn daarin verwerkt.
Stam
Nvt
Zijn de gevoteerde kosten voor de Zuidtangent met spooronderdoorgang
nog steeds minder of gelijk aan het gevoteerde krediet ad € 23.983.000,-?
Ten behoeve van de subsidie aanvraag bij de provincie is door een
onafhankelijke partij recent naar de cijfers gekeken. De uitkomst hiervan is
dat de geraamde bedragen gelijk zijn.
Stam
Nvt
Wat is de kostenraming van de wateradaptie inzake Zuidtangent met
spooronderdoorgang met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier?
De kostenraming voor de wateropgave in het Stationsgebied is € 2,8 mio
gebaseerd op de bestaande situatie en de destijds geldende normen vanuit
het Hoogheemraadschap.
Het is niet ondenkbaar dat, als gevolg van de noodzaak om het
gemeentelijk grondgebied klimaatrobuust te maken, in samenwerking met
het Hoogheemraadschap, aanvullende maatregelen genomen moeten
worden. In dat geval worden daarin ook betrokken de mogelijke gevolgen
voor de ontwikkelingen binnen het Stationsgebied.
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Stam / Oude Kotte
Nvt
Hoe moeten we de lening zien die mogelijk zal worden aangegaan voor de
financiering van de spooronderdoorgang?

Antwoord

Voor het financieren van de liquiditeitsbehoefte maakt de gemeente gebruik
van totaal financiering. Hierbij wordt niet naar individuele projecten gekeken
maar naar alle kasstromen van de gemeente. De gemeente financiert dus niet
direct de tunnel (project financiering) maar de totale liquiditeitsbehoefte van de
gemeente.
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Oude Kotte
Nvt
Betreffende recreatieaanbod was het schriftelijke antwoord van het college:
We willen stimuleren dat het recreatie en toeristisch aanbod nog meer dan
nu maatschappelijk verantwoord tot stand komt en zo veel mogelijk zonder
beperking wordt aangeboden.
Hier hebben wij de volgende vervolgvragen over:
1. Er wordt gesproken over een recreatie en toeristisch aanbod dat nog
meer MVO tot stand komt. Wat doen we nu al op dit gebied en wat gaan
we beter doen?
2. Er wordt zo veel mogelijk zonder beperking aangeboden. Wat houdt dit
in? Gaarne een toelichting.

Antwoord

1. Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de
recreatief toeristische sector wordt op regionaal niveau uitgevoerd. In het
Programma Toerisme en Recreatie NHN is daarvoor een programmalijn
Toekomstbestendig ondernemerschap opgenomen.
2. Zonder beperking wil zeggen dat ook het recreatief toeristisch aanbod
toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking.
De verantwoordelijkheid voor beide onderwerpen ligt bij de aanbieders.
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Oude Kotte
Nvt
Betreffende begraafplaatsen en crematoria die vallen onder Duurzaamheid
kregen we van het college het volgende antwoord:
Bij de nieuwe indeling van de programma's is uitgegaan van de indeling
zoals die in de Informatie voor derden (IV-3) wordt gehanteerd. In deze
indeling worden begraafplaatsen en crematoria onder dit taakveld
verantwoord.
Hier hebben we de volgende vervolgvragen onder:
1. Wat zijn de beweegredenen om begraafplaatsen en crematoria onder dit
taakveld te plaatsen ook als is er sprake geweest van de
naamsverandering van het programma?

Antwoord

2. De wijziging die heeft plaatsgevonden van de naam van het programma
is ons inziens een taak van de raad. Wij zijn ons er niet van bewust dat wij
als raad dit besloten hebben. Graag horen wij van de wethouder een
toelichting over het wijzigen van de naam.
1. Gemeenten moeten in het kader van informatieverstrekking aan derden
(Iv3) de voorgeschreven matrix (Iv3 functies en kosten) hanteren. In deze
matrix maakte de functie begraafplaatsen al onderdeel uit van het
3

programma Volksgezondheid en milieu. Er is dus geen sprake geweest van
verplaatsing vanuit een ander programma naar het huidige programma
Duurzaamheid. De plaatsing binnen de Iv3 structuur wordt gedaan om te
kunnen voldoen aan de behoefte van verschillende derden gebruikers
(CBS, departementen, BKZ ) in verband met het onderhoud van het
gemeentefonds.
2. Om het raadsthema Duurzaam Wonen beter te positioneren in de
begroting is de oorspronkelijke naam Volksgezondheid en milieu gewijzigd
in Duurzaamheid. Hierover had het college de Raad expliciet in het
Raadsbesluit een voorstel moeten doen.
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