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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Het 2e Concernbericht 2017 en Begroting 2018-2021 zijn behandeld in uw commissies in de week van 2 november. In de
commissie Burger en Bestuur zijn enkele toezeggingen gedaan om uw vragen schríftelijk te beantwoorden. In deze brief
vindt u de beantwoording die zijn toegezegd op nog openstaande financiële onderdelen.
2e Concernbericht 2017.
o Het CDA heeft na aanleiding van de correctie op de geraamde opbrengst van de brandweerkazerne de
volgende vraag gesteld: ‘Zijn er nog meer soortgelijke voorvallen te benoemen?'
Antwoord College:
Het college is op dit moment niet bekend met soortgelijke voorvallen. In algemene zin is in de begroting een
risicoparagraaf opgenomen. In deze paragraaf zijn alle risico's die we voorzien opgenomen.
Begroting 2018-2021
o Het CDA constateert dat de taakstellingen te hoogte van 1,2 mln euro incidentele dekking kent. Zij maakt zich
hierover zorgen.
Antwoord College:
De taakstelling(en) zijn in de begroting structureel verwerkt. Echter voor enkele onderdelen dient nog besluitvorming over
de structurele invulling plaats te vinden, zoals bijvoorbeeld de ombuiging optimalisering van de welzijnsfunctie. Tot deze
structurele invulling van de taakstelling is gerealiseerd, wordt de taakstelling zo veel als mogelijk met incidentele
oplossingen ingevuld.
o

Meerdere partijen hebben vragen gesteld over de toerekening van de kosten aan de rioolheffing.

Antwoord College:
In het tarief van de rioolheffing wordt een bedrag opgenomen voor de kosten van wegen. De rechter die toetst of het
terecht is dat het bedrag wordt meegenomen in het tarief. Het is gebruikelijk dat de kosten van straatreiniging voor 3307o
worden doorbelast naar riolering en voor 3307o naar afval. De rechter heeft hier ook mee ingestemd.
De kosten van straatreiniging in de gemeente Bergen op Zoom bedragen C 1.000.000,-.
Daarnaast worden de volgende kosten op wegen gemaakt, die een verrekening tussen wegen en riolering
rechtvaardigen:
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Het kan zijn dat na het uitvoeren van (kleinschalige) rioolprojecten straatwerk verzakt als gevolg van het
inklinken van de sleuf. Vanuit Wegen moeten er dan herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden aan de
bestrating. Dit is hetzelfde als de degeneratievergoeding die de kabel en leiding eigenaren betalen voor het
uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte.
Door kleine lekkages in het riool kunnen er verzakkingen optreden in het wegdek, deze verzakkingen worden
hersteld op kosten van het product wegen.
Waterdoorlatende bestrating (met evt. infriltatievoorzieningen) vraagt om ander onderhoud (duurder) dan
reguliere bestrating. De waterdoorlatende bestrating is nodig om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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