Technische vragen CDA - Kadernota
blz. 10, WKB start wel per 1 januari 2022, wat zijn de consequenties voor de formatie en voor de
inkomsten uit bouwleges?
blz. 26, de openbare verlichting wordt minder snel duurzaam, wat is daarvan het effect op de
exploitatie?
blz. 40, Waarom is voor de business case cultuur een bedrag van 50.000 euro opgenomen in de tabel
en niet een bedrag oplopend naar 270.000 euro zoals in de toelichting is aangegeven als maximaal
bedrag?
Waarom houdt de gemeente rekening van een constante doorgroei van de vraag in het sociaal
domein? Een afvlakking in de latere jaren van de meerjarenbegroting kan immers ook voor de hand
liggen, onder andere vanwege veranderingen in het abonnementstarief WMO en de vele ingrepen in
de jeugdzorg die in de regio zijn gepland.
Nationaal Programma Onderwijs.
NPO heeft in februari 8,5 miljard beschikbaar gesteld voor het terug dringen van onderwijs
achterstanden. Is hier inmiddels al meer over bekend? Hebben scholen al plannen ingediend? Het
gaat al over het schooljaar 21-22.
Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid.
Hoeveel woonwagen-zoekers zijn er bekend bij de gemeente Papendrecht?
Onderhoud JOP ‘s
Waaruit bestaat dit onderhoud en waaruit herstel van vernielingen? Werken de jongeren zelf ook
aan mee het onderhoud en herstel?
Onderhoud Groen
Welk kwaliteitsniveau heeft het Vondelpark?
De rozenperken zijn volledig overwoekerd door onkruid.
Pilot adviespunt Scheiden, Kind & Ouderschap.
Zijn de resultaten tot nu teleurstellend dat de pilot vroegtijdig onderbroken wordt?
Leges parkeervergunningen en bezoekerskaarten
Voor parkeergarage De Overtoom zijn 75 abonnementen uitgegeven. Dit is blijkbaar het maximum.
Waarom een maximum? De parkeergarages zijn toch zelden vol? Omwonenden ervaren nog steeds
veel overlast van WC De Meent. Mensen die nu op de wachtlijst staan parkeren nu dus in de
omliggende straten. Uitbreiding van het vergunningen gebied levert de gemeente wel geld op maar
verplaatst alleen het probleem, Dus waarom een maximum? En denkt het college niet dat door die
prijsverhoging de overlast gaat toenemen door juist minder gebruik van de bezoekerskaarten?

