Vragen raadsinformatiemarkt begroting 2018-2021
Nr.
1.

Fractie
CDA

2.

CDA

3.

CDA

4.

CDA

5.

CDA

Vraag
Waarvoor heeft de WVK-groep € 30 miljoen
aan reserves nodig (blz. 30)? Is daar een
financiële onderbouwing voor?

Kan er (meerjarig) inzicht gegeven worden in
de reservepositie?
In Knegsel is onlangs een nieuw MFA, De
Leenhoef, geopend waarin een basisschool,
sporthal en gemeenschapshuis zijn
ondergebracht. Kosten bedroegen 3,2 miljoen.
Is er in de gemeente Reusel-De Mierden
bekend hoe deze financiering is geregeld?
Waarom daar kosten ‘maar’ 3,2 miljoen terwijl
kosten voor Kei veel duurder zijn?

Ten aanzien van nieuw beleid punt 30
“toezicht/handhaving milieu”(blz. 97): In
hoeverre ligt de ODZOB op koers met de
handhavingstaken?
Waarom moet het budget van € 40.000 naar
€ 80.000?

Antwoord
Allereerst merken wij op dat nu de gemeentebegroting 2018-2021 het onderwerp is waarover technische
vragen kunnen worden gesteld. De begroting van de WVK-groep is nu dus geen bespreekpunt. Het
algemeen bestuur van de WVK-groep heeft haar begroting 2018-2021 vastgesteld en de daaruit
voortvloeiende consequenties zijn voor de deelnemende gemeenten verplichte uitgaven. De informatie
uit de vastgestelde WVK-begroting is opgenomen is in paragraaf verbonden partijen. Overigens heeft
uw raad op 31 mei 2017 besloten om geen zienswijzen tegen de WVK-begroting in te dienen.
Van het totaal aan reserves ad € 30 miljoen heeft € 12,3 miljoen betrekking op bestemmingsreserves
voor gereserveerd vakantiegeld/vakantiedagen, voor de winstuitkeringen aan de deelnemende
gemeenten en voor de financiering van participatiewet-activiteiten.
Er resteert dan € 16,1 miljoen aan algemene reserve. Die wordt aangewend voor de financiering van de
bezittingen van de WVK-groep (activa, voorraden) en dient verder ter dekking van voorziene tekorten op
de exploitatie (voor de periode 2017-2021 wordt een tekort geraamd van ruim € 1,6 miljoen).
De WVK-groep heeft géén geleend geld (opgenomen geldleningen). Datgene wat in de paragraaf
verbonden partijen is opgenomen aan “vreemd vermogen” is vreemd vermogen in de vorm van bijv.
voorzieningen.
Zie als bijlage de staat van reserves (Bijlage 1).
De beantwoording van deze vraag valt buiten de scope van de beantwoording van “technische vragen”
naar aanleiding van de voorliggende begroting, waarin overigens geen specifiek voorstel is opgenomen
ten aanzien van een MFA.
Desalniettemin kunnen wij op uw vraag het volgende antwoorden:
De kosten van het realiseren van de MFA (in het gemeentehuis of op de huidige locatie) zijn gebaseerd
op het Programma van Eisen. Het programma van Eisen is gebaseerd op de wensen van Stichting
Stibex met als uitgangspunt een efficiënte indeling van het gebouw. De bouwkosten zijn doorgerekend
door Bouwplus, een onafhankelijk adviesbureau. Er is geen vergelijking gemaakt met de bouwkosten
van de 2015 geopende MFA De Leenhoef te Knegsel. In MFA De Leenhoef zitten gemeenschapshuis,
basisschool en sporthal onder één dak. Het Programma van Eisen van MFA De Leenhoef te Knegsel en
hoogte van de bouwkosten van deze accommodatie zijn daarom slecht te vergelijken met de plannen
voor de Kei in Reusel.
Voor 2017 ligt de ODZOB goed op schema voor wat betreft de toezichts- en handhavingstaken op
milieugebied. Tot en met 30 september van dit jaar is 67% van de betreffende taken verricht.

Enerzijds omdat er extra taken aan het wettelijk basispakket (uitvoering door ODZOB) zijn toegevoegd
en anderzijds zijn extra middelen noodzakelijk om te komen tot een adequaat niveau van
toezicht/handhaving.

6.

CDA

7.

CDA

8.

CDA
PvdA
VVD

9.

PvdA

10.

PvdA

Wat is de waarde van al het onroerend goed
van de WVK?

Blz. 59: Is een absoluut verzuim van 1,07 per
1000 inwoners niet erg veel?
Schema “Overzicht per product” op blz. 74 is
onduidelijk. Ramingen wisselen nogal. Is de
daling bij “begeleide participatie” een bewuste
keuze?

Wat wordt op blz. 73 bedoeld met
maatwerkdienstverlening, voorzieningen met of
zonder verblijf? Ambiëren we iets aanvullends
op hetgeen we al hebben?
Wat wordt er gewijzigd aan kwijtscheldingen in
2018 (blz. 71)?

Allereerst merken wij op dat nu de gemeentebegroting 2018-2021 het onderwerp is waarover technische
vragen kunnen worden gesteld. De begroting van de WVK-groep is nu dus geen bespreekpunt. Het
algemeen bestuur van de WVK-groep heeft haar begroting 2018-2021 vastgesteld en de daaruit
voortvloeiende consequenties zijn voor de deelnemende gemeenten verplichte uitgaven. De informatie
uit de vastgestelde WVK-begroting is opgenomen is in paragraaf verbonden partijen. Overigens heeft
uw raad op 31 mei 2017 besloten om geen zienswijzen tegen de WVK-begroting in te dienen.
Verwezen wordt naar bijlage 3 bij deze antwoorden. Daarin staan de boekwaarden van de diverse
gebouwen vermeld.
De aangegeven indicator betreft het absolute verzuim per 1000 leerlingen (inwoners van 5 tot 18 jaar).
Gelet op het aantal leerlingen is sprake van een absoluut verzuim van ongeveer 1 leerling in totaal.
Voor de titels van de diverse producten is aangesloten bij de landelijke terminologie. In een afzonderlijke
bijlage (Bijlage 2) wordt een overzicht verstrekt van wat er onder de diverse producten valt.
Met name de bedrijfsvoeringskosten van het CJG+ De Kempen zijn in 2018 verschoven. Tot en met
2017 werd het grootste deel van die kosten verantwoord op “Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd” (product
6.2 Wijkteams), maar ingaande 2018 is gekozen voor toerekening naar diverse jeugdhulpproducten en
zitten deze kosten dus voor een belangrijk deel op product 6.7.
Het product begeleide participatie bestaat voor een belangrijk deel uit de kosten van de “wet sociale
werkvoorziening”. In het participatiebudget (één van de 3D-uitkeringen) zit de Wsw-uitkering. Deze
uitkering daalt jaarlijks vanwege enerzijds de terugloop in Wsw-personeel (geen instroom meer, alleen
nog uitstroom) en de in hoogte aflopende Rijksbijdrage per Wsw-werknemer. Het Wsw-deel uit het
participatiebudget wordt één-op-één doorbetaald aan de WVK-groep als uitvoeringsorganisatie van de
Wet sociale werkvoorziening.
Maatwerkdienstverlening Jeugd gaat over het aanbod aan Jeugdhulp, dat we al sinds 2015 bieden. Dat
is voor ieder kind/gezin maatwerk. Er is dus geen sprake van iets nieuws.
Zorg met verblijf betekent hulp aan jongeren die in instellingen / behandelcentra verblijven (blijven
slapen). Zorg zonder verblijf is de ambulante hulpverlening aan jongeren die thuis verblijven.
Voor het beoordelen van kwijtschelding wordt gekeken naar het inkomen en de uitgaven van de
aanvrager en diens partner ten opzichte van de geldende normbedragen.
Vanaf 2018 wordt gekeken of er behalve de aanvrager en partner nog andere personen van 21 jaar of
ouder in het huishouden zijn. In dat geval wordt er vanuit gegaan dat deze ook een bijdrage kan/kunnen
leveren aan de gemeenschappelijke kosten. Bij 3 of meer personen wordt het normbedrag voor
bestaanskosten verlaagd, zodat men minder snel voor kwijtschelding in aanmerking komt.

11.

PvdA

Onder het kopje Media komt mediawijsheid niet
terug. Is daar een reden voor? Aandacht voor
internetgebruik/ digitale toegankelijkheid voor
jong en oud is belangrijk. Heeft de bibliotheek
daar een aanbod in?

12.

PvdA

Welke trend is er zichtbaar bij het aantal
meldingen m.b.t. jongeren en hoe valt dit te
verklaren?

13.

PvdA

In 2016 zijn er relatief veel meldingen gemaakt
van geweld. Kunnen deze cijfers worden
toegespitst naar a) uitgaansgeweld, b) huiselijk
geweld en c) overig geweld?

14.

PvdA

Worden er nog extra kosten verwacht voor het
MOP van de sportparken?

15

PvdA

Voor hoeveel jaar wordt het MOP vastgesteld?

In de (concept) programmabegroting staat op blz. 65 opgenomen:
“Samenwerking met scholen en partners uit het sociaal domein met name op het gebied van
leesbevordering en mediawijsheid voor kwetsbare groepen, laaggeletterden en kinderen”.
Het gaat onder andere om de volgende activiteiten:
 Digitaal café: De bibliotheek organiseert met behulp van vrijwilligers in Reusel iedere dinsdag van
13.00 tot 14.00 uur een digitaal café.
 Digisterker: De bibliotheek organiseert in samenwerking met Seniorweb Reusel de cursus Digisterker.
De cursus Digisterker bestaat uit vier bijeenkomsten en behandelt onderdelen zoals het aanvragen en
gebruiken van een DigiD, het zoeken en aanvragen van informatie op de website van de gemeenten en
bij landelijke overheden en daarnaast het inzien van informatie bij Mijn Overheid, UWV en Sociale
Verzekeringsbank.
 Aanbod basisonderwijs: Bij activiteiten voor het basisonderwijs staan leesplezier én mediawijsheid
centraal. Er zijn voor iedere leeftijd activiteiten van (spelenderwijs) programmeren voor groep 1-2 tot
verschillende workshops over betrouwbare informatie op het internet, privacy en cyberpesten voor de
oudere leerlingen. Zie voor het complete aanbod voor het basisonderwijs de menukaart op
http://www.bibliotheekdekempen.nl/onderwijs/basisonderwijs.html.
Na een jarenlange daling van het aantal (overlast)incidenten rond jeugdgroepen is er momenteel sprake
van een substantiële stijging. Een objectieve verklaring voor deze stijging is niet te geven. Ook is nog
niet inzichtelijk of deze trend zich doorzet. Een aantal factoren kan een rol spelen. Zo is er weinig
geïnvesteerd in preventief jongerenwerk en zijn 18-minners in de regel niet meer welkom in de horeca
waardoor zij vaker op straat zullen hangen.
In aantallen incidenten met jeugdgroepen zijn de volgende gegevens te melden:
2015: 14 incidenten
2016: 17 incidenten
Het aantal geweldsincidenten wordt niet separaat geregistreerd op uitgaan gerelateerd geweld maar op
andere geweldsoorzaken.
Aantal mishandelingen c.q. geweldsincidenten in Reusel-De Mierden
2014

2015

2016

32

40

29

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Momenteel wordt er een opdracht bij een externe
weggelegd om de MOP’s voor Reusel en HoLaHu te beoordelen op prijseenheden en wordt er een
vergelijking met bestaande gegevens gedaan (benchmark). Ook wordt het gehele kostenplaatje omtrent
de sportparken in kaart gebracht. Op basis van de gegevens wordt een advies/notitie geschreven.
Hieruit zou kunnen blijken dat er aanpassing nodig is in kosten voor het MOP. Mocht dit het geval zijn,
dan wordt de raad altijd in dit proces meegenomen en zal dit naar verwachting halverwege 2018
passeren.
Het MOP wordt voor 4 jaar vastgesteld. De vergoeding die hieraan verbonden is, wordt bepaald op
basis van de eerstkomende acht jaren uit het gehele MOP. Daar komt een gemiddeld bedrag uit, wat
dan als exploitatievergoeding (in vier kwartalen) naar Stibex wordt overgemaakt.

16.

PvdA

In Hulsel wordt na school tekenles gegeven, in
Lage Mierde ook. Is er een overzicht van alle
activiteiten op cultureel gebied?

17.

PvdA

18.

PvdA

19.

PvdA

20.

PvdA

Vinden er vanuit de gemeente Reusel-De
Mierden gesprekken plaats met de
Volksuniversiteit De Kempen over hun aanbod?
In het kader van cultureel erfgoed (5.5) staat
dat er een Quickscan naar potentiële
gemeentelijke monumenten wordt gedaan in
2018. In 2002 is er een lijst gemaakt van
potentiële panden. Waarom opnieuw een
quickscan; kan de lijst van 2002 niet gebruikt
worden? Niet opnieuw onderzoeken maar
‘gewoon’ starten?
Is het ook mogelijk dat bewoners zelf hun huis
voordragen voor plaatsing op gemeentelijke
monumentenlijst?
Punt 7.3, afval (blz. 77): De ODZOB voert het
toezicht/de controle uit op afval. Indien er
handhavend opgetreden moet worden, is de
ODZOB dan gemandateerd om het
bestuursrechtelijke traject op te zetten?

21.
22.

PvdA
PvdA

23.

PvdA

24.

PvdA

Bij “wanneer willen wij dit bereiken?” staat bij
7.3 dat tussentijds de focus ligt bij
afvalscheiding op de milieustraat. Waarom ligt
daar de focus op? Gaat het nu niet goed?

25.

PvdA

Ten aanzien van 7.4, milieubeheer, blz. 78:
Neem de gemeente deel aan het pilotproject
Agro & Energie, de agrarische sector als
energieleverancier? Dit suggereert namelijk de
tekst.

Hoe vaak wordt een dergelijk traject ingezet?
In hoeveel % van de gevallen wordt het advies
van de ODZOB wel/niet opgevolgd?
Wat zijn de kosten en baten van
glasinzameling?

Nee, er is geen totaaloverzicht. Van gesubsidieerde organisaties in Reusel-De Mierden is het aanbod op
het gebied van cultuur bekend maar dat is vooral aanbod op het gebied van muziek (fanfares en
harmonieën), cultureel erfgoed (organisatie Sinterklaas, Koningsdag) en musea. Tekenen valt net zoals
beeldhouden, schilderen, fotografie etc. onder kunst en daar is geen totaaloverzicht van. Het aanbod
wordt vooral door particulieren aangeboden. In het kader van de rugzakjesregeling zijn wel alle erkende
docenten op het gebied van muziek en dans in één overzicht verwerkt.
Nee, er wordt (al sinds enkele jaren) geen subsidie verstrekt aan de Volksuniversiteit en er vindt ook
geen inhoudelijke afstemming plaats. Op de site van de Volksuniversiteit de Kempen staat een divers
aanbod waar ook inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden gebruik van kunnen maken.
De lijst van potentiële panden is inmiddels 15 jaar oud. Wij vinden het verstandig om deze te herijken
c.q. te actualiseren en mogelijk panden toe te voegen.

Ja, dat kan.

De ODZB is slechts belast met toezicht op het gebied van afval voor zover het inrichtingen betreft. Voor
eventuele handhavingstrajecten op dat gebied geldt dezelfde regeling als voor het gehele milieugebied:
vooraanschrijvingen kunnen door ODZOB worden gedaan. Uiteindelijke besluiten worden door B&W
genomen en zijn niet gemandateerd.
Toezicht en handhaving op het gebied van de Afvalstoffenverordening ligt bij VTH De Kempen. Ook
hiervoor geldt dat handhavingsbesluiten genomen worden door B&W.
In 2017 is zo’n traject nog niet ingezet.
Aangezien er geen adviezen van ODZOB ontvangen zijn, is geen sprake geweest van wel/niet opvolgen
daarvan.
Volgens de afvalbegroting 2017 zijn de kosten van glasinzameling € 12.307 en daar staan inkomsten
tegenover ad € 18.600 (opbrengst van glas en de vergoeding van Nedvang). Qua realisatie schatten we
nu in dat we aan lasten zullen uitkomen op € 17.872 en qua baten op € 22.913. In de lasten zijn niet de
kapitaallasten van ondergrondse glasbakken meegerekend omdat die nog niet zijn geplaatst.
Op de milieustraat zijn zeker nog verbeteringen in de afvalscheiding door te voeren. Bij de
aanbestedingsprocedure hebben de inschrijvers ook moeten aangeven hoe zij hier verbeteringen
denken te bewerkstelligen. In 2018 moet dit resulteren in het doorvoeren van veranderingen op de
milieustraat, waarbij te denken is aan bijvoorbeeld de opstelling van containers, andere routering op de
milieustrata e.d..
Klopt, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de gemeente benaderd om waar nodig
ondersteuning te bieden bij de realisatie van de energie-initiatieven in Reusel-Zuid. Het voorbeeld van
de samenwerking binnen de Vereniging High Tech Agro Campus om gedragen windenergie te
ontwikkelen, wordt met zeer veel interesse door de RVO gevolgd en ondersteund.

26.

PvdA

27.

PvdA

28.

PvdA

29.

PvdA
(schriftelijk)

30.

PvdA
VVD

Ten aanzien van 8.1a, bestemmingsplannen,
blz. 80, bij “hoe willen we dit bereiken”: wat
wordt bedoeld met “het verdienmodel”?
8.1d, herstel van het landschap, blz. 81: hoe zit
het met het vervolg (na fase 1) van de
inventarisatie buitengebied? In de begroting
niets over opgenomen.
Blz. 82 inzake het Fraterhuis: Gaan we over
onze taakstelling heen met het opvullen van
nieuwe statushouders in het Fraterhuis. Dus
meer huisvesting dan nodig?
De WVK groep heeft inmiddels voor ruim 10
miljoen euro aan materiële vaste activa op de
balans staan.
Graag ontvangen wij een overzicht van :
- de waarde van de materiële vaste activa per
onderscheidende locatie per 31/12/2016
- een toelichting op de type bedrijfsactiviteiten
c.q. aard van functionele inzet per locatie anno
eind 2016 (indien multifunctionele maar wel
onderscheidende inzet, graag uitsplitsen)
- de verwachtingen ten aanzien van het gebruik
van de onderscheidende locaties in de
komende jaren
- hoogte van eventuele geldleningen die
gekoppeld zijn aan onderscheidende locaties.
Het aantal Halt-verwijzingen is in 2016
vervijfvoudigd. Wat is hiervoor de verklaring?

Agrarische bedrijven hebben door (milieu)investeringen te doen de mogelijkheid om uit te breiden.

Inderdaad. Momenteel is nog niet aan te geven wat de financiële consequenties zijn. Dat is vooralsnog
mede afhankelijk van de inventarisatie. Mochten er aanvullende middelen nodig zijn, dan komen we
daarmee bij uw raad.
Op dit moment is geheel voldaan aan de volledige taakstelling 2017, namelijk het huisvesten van in
e
e
totaal 18 statushouders (taakstelling 1 helft 2017 10 personen en 2 helft 2017 8 personen). Eind vorige
e
week is de taakstelling 1 helft 2018 bekend gemaakt, namelijk 10 personen. Met het vullen van de
leegstaande kamers in het Fraterhuis zijn we in feite dus al gestart met het invullen en realiseren van de
e
taakstelling 1 helft 2018.
Allereerst merken wij op dat nu de gemeentebegroting 2018-2021 het onderwerp is waarover technische
vragen kunnen worden gesteld. De begroting van de WVK-groep is nu dus geen bespreekpunt. Het
algemeen bestuur van de WVK-groep heeft haar begroting 2018-2021 vastgesteld en de daaruit
voortvloeiende consequenties zijn voor de deelnemende gemeenten verplichte uitgaven. De informatie
uit de vastgestelde WVK-begroting is opgenomen is in paragraaf verbonden partijen. Overigens heeft
uw raad op 31 mei 2017 besloten om geen zienswijzen tegen de WVK-begroting in te dienen.
De uiteenzetting van de waarden van de diverse activa in de diverse locaties van de WVK-groep en de
daarbij behorende bedrijfsactiviteiten en toekomstige gebruiksverwachtingen is in een afzonderlijke
bijlage weergegeven (Bijlage 3).
De WVK-groep heeft geen vreemd vermogen in de zin van opgenomen geldleningen. Voor zover sprake
is van vreemd vermogen betreft dat bijv. voorzieningen e.d..

Er is inderdaad een aanzienlijke stijging van het aantal Halt-doorverwijzingen in 2016 (zie tabel). De
cijfers zijn gebaseerd op de gemeente waar het delict wordt gepleegd en niet waar de jongeren wonen.
Een mogelijke verklaring kan zijn dat de politie in 2016 meer gecontroleerd heeft op valse ID’s, illegaal
vuurwerk afsteken en alcoholgebruik door minderjarigen. Aangezien de cijfers in de begroting niet lijken
te kloppen, is de verwachting dat er sprake is van een verschrijving.
delict gemeente
Bergeijk

2015

2016
7

16

Bladel

15

11

Eersel

13

13

Oirschot

18

17

Reusel-De Mierden

18

27

31.

SW

Begrotingssaldi: als we het staatje op blz. 8
vergelijken met het vergelijkbare staatje uit de
begroting 2017-2020, dan zien we forse
verschillen in de jaarschijven 2018 t/m 2020.
Zijn die op grote lijnen te verklaren?
Wanneer is de productenmatrix te verwachten?
Blz. 19: Solvabiliteitspercentage. Zorgelijk?

32.
33.

SW
SW
CDA
VVD

34.

VVD

Hoe staat het in het sociaal domein met de
solidariteitsgedachte in De Kempen of nog
grotere regio? Door de budgetten van vele
gemeenten bij elkaar te brengen, heb je meer
te besteden om stijgingen op te vangen. VVD
mist in de begroting een opmerking over
toekomstige hogere uitgaven (zeker bij jeugd)
gelet op alle berichtgeving in het land.

35.

VVD

36.

VVD

De laatste tijd ontvangen raadsleden veel
klachten over foutparkeren. Ook zijn de
handhavers naar het idee van de raad nog niet
zichtbaar genoeg. Op welke wijze kan dit
worden verbeterd?
Blz. 83, bovenste tabel: bij sommige gegevens
is het jaartal 2013 vermeld, bij andere
2016/2017. Zijn daar geen recentere gegevens
van?

Hoewel natuurlijk nagenoeg alle bedragen in een begroting veranderen (vanwege inflatiecorrectie dan
wel om andere redenen), zitten er tussen 2 opeenvolgende begrotingen in ieder geval diverse
begrotingswijzigingen (in elke raadsvergadering). Bovendien spelen ook de uitkeringen uit het
gemeentefonds en de lasten van nieuw beleid een grote rol in de saldi. Daarom is in de begroting een
verschillenanalyse opgenomen met de meest actuele “tussenstand”.
Is bijgevoegd (Bijlage 4).
Er is geen normpercentage dat als een soort ondergrens geldt. De gemeente veel vermogen heeft
geïnvesteerd in grondexploitaties (€ 30 miljoen per 31-12-2016). De bedrag moet terugkomen doordat
bouwgronden worden verkocht. Die verkoopopbrengsten zullen kunnen worden gebruikt om leningen af
te lossen, waardoor de verhouding eigen vermogen – vreemd vermogen (= solvabiliteit) verbetert. Er is
nog steeds vertrouwen dat de bouwgronden verkocht zullen gaan worden. Vooral waar het gaat om
bedrijventerreinen op Kleine Hoeven zou dat best wat sneller mogen.
De solvabiliteit kan bijvoorbeeld ook verbeterd worden door bijv. jaarrekeningoverschotten (= toevoeging
aan reserve en dus toename eigen vermogen).
Binnen de regio Eindhoven is sprake van solidariteit, waar het gaat om contracten met zorgaanbieders,
waarmee omwille van het kunnen garanderen van zorg, bepaalde minimumafnames zijn afgesproken.
Als het afgesproken regionale (dus gezamenlijke) minimum niet wordt gehaald, dan moet dat toch
afgerekend worden. Alle gemeenten in de regio dragen daar dan aan bij.
Overigens hebben de meeste gemeenten te maken met tekorten op met name jeugdzorg. Niet duidelijk
is hoe het bij elkaar tellen van budgetten (dus van tekorten) zou leiden tot meer capaciteit om de stijging
van kosten op te vangen.
Ook in onze gemeente zijn de budgetten voor het sociaal domein opgehoogd. Op Jeugdzorg zijn de
e
ramingen in totaal € 246.000 hoger (zo’n 17%). In de 2 Berap 2017 is hierover meer vermeld. In de
Commissie Inwoners van 3 oktober 2017 is nog een uitgebreide presentatie over Jeugdhulp gegeven.
In het jaarplan VTH wordt aangegeven dat de BOA’s tussen de 300 en 400 uur kunnen besteden aan
parkeeroverlast. Doordat nog niet alle BOA’s bevoegd waren om ook boetes uit te delen, zijn de uren
met name ingezet om te waarschuwen en voorlichting te geven. Inmiddels zijn de BOA’s wel
aangewezen, zodat foutparkeerders ook daadwerkelijk beboet kunnen worden.
De beleidsindicatoren komen van de site “waarstaatjegemeente.nl”. De meest recente gegevens worden
daarvan overgenomen en voor de duidelijkheid wordt daarbij dan het jaartal vermeld.

