Beantwoording schriftelijke vragen AB vergadering
Van:

Dagelijks Bestuur

d.d.:

23 november 2018

Onderwerp:

Vragen fractie Betaalbaar Water inzake jaarplan 2019

Vraag 1
Op pag.19 (thema 1B) wordt genoemd dat een aantal kilometers stalen damwand
vervangen moet worden die afgekeurd zijn. Is onze aanname dat de kosten daarvan voor rekening
van Rijkswaterstaat zijn juist?
Antwoord 1
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke maatregelen nodig zijn in het kader van hoog water
veiligheid. Afhankelijk van de uitkomsten zal worden bezien in hoeverre kosten in rekening kunnen
worden gebracht bij Rijkswaterstaat.
Vraag 2
Hetzelfde geldt voor de kosten van toetsing van aardbevingsbestendigheid van kunstwerken; zijn
die voor rekening van de NAM c.q. EZ?
Antwoord 2
De kosten van de toetsing zullen in rekening gebracht worden bij de NAM. Hierover zijn afspraken
gemaakt.
Vraag 3
Bij de verschillende programma’s worden personeelskosten opgevoerd. Zijn deze bedragen in- of
exclusief te activeren uren?
Antwoord 3
Onder de personeelskosten worden de kosten gerubriceerd. Onder de baten worden de
geactiveerde uren gerubriceerd als opbrengst.
Vraag 4
Bij het programma “Bestuur en Organisatie” stijgen de personeelskosten in 2019 (tijdelijk) fors.
Waar is dat aan te wijten?
Antwoord 4
Betreft een toename in verband met kosten die gemaakt worden voor extra personeel, waaronder
voor de implementatie van de omgevingswet, de participatiewet, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNrA).
Vraag 5
Ook de investeringen in dit programma stijgen fors in 2019. Waar komt deze stijging uit voort en
als dit betrekking heeft op de aanschaf van zonnepanelen, waarom is er dan geen subsidiebedrag
meegenomen?
Antwoord 5
Deze stijging wordt veroorzaakt door een investeringsbedrag voor de verkiezingen die op 20 maart
2019 plaatsvinden (€ 383.000).

Vraag 6
Op de lijst van investeringen vanaf 2019 (pag. 59 / 60) staan twee posten waarvoor volgens ons de
kredieten al verleend zijn, te weten “Maatregelen nav peilbesluiten 7 blokken Smilde” en “
natuurlijke inrichting bovenlopen Eelderdiep”. Is dat juist en dienen die dan niet van de lijst
gehaald te worden?
Antwoord 6
1. Maatregelen n.a.v. peilbesluiten 7 blokken Smilde: op 11 juli 2018 is een
voorbereidingskrediet van € 57.500 beschikbaar gesteld door het AB. In het jaarplan 2019
wordt nu gevraagd om het uitvoeringskrediet.
2. Natuurlijke inrichting bovenlopen Eelderdiep: dit krediet is inderdaad al beschikbaar
gesteld in de AB vergadering van 31 oktober 2018. Daarvoor was het Jaarplan 2019 al (in
concept) gereed, dit heeft elkaar “gekruist”. De investering (besteding € 300.000) kan dus
van de lijst nieuwe investeringen worden gehaald en worden toegevoegd aan de lijst
verstrekte kredieten.
Vraag 7
Op voornoemde lijst staat een bedrag van € 1,9 mln. voor vermindering landbouwemissie
(bijdrage aan DAW). In de toelichting op pag. 67 wordt hiervoor een bedrag genoemd van € 3,7
mln. Welk bedrag is juist?
Antwoord 7
Excuses. In de lijst met nieuwe investeringen staat inderdaad een bedrag van € 1,9 mln. voor
vermindering landbouwemissie (bijdrage aan DAW). Daarnaast staat in de lijst met verstrekte
kredieten een bedrag € 1,8 mln. als restant krediet, ook voor vermindering landbouwemissie
(bijdrage aan DAW). Dit bedrag van € 1,8 mln. is per abuis opgenomen in het bedrag (van € 3,7
mln.) dat in de toelichting op de A - investeringen wordt genoemd. Het juiste bedrag is € 1,9 mln.
Naar aanleiding van deze vraag bleek ook dat de € 1,4 mln. (jaar 2021) als onderdeel van de € 1,8
mln., zoals hiervoor genoemd, per abuis in het totaal bedrag van de zogenaamde A-investeringen
is blijven staan. In het AB voorstel staat een bedrag vermeld van € 20.110.852, dat moet €
18.453.176 zijn.
Opgenomen in AB voorstel: € 20.110.852
Af: zie vraag 6
€
300.000
Af: zie vraag 7
€ 1.357.676
€ 18.453.176

