Vraag voor de vragenronde(art 37a Rvo) van het CDA voor de vergadering van de raad
van Bunnik 30 maart 2017
Geacht college,
In het Open Huis van 9 maart was de presentatie van de ontwikkelingen rond de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.
Daar stelde het CDA een vraag over de benodigde personele capaciteit. Wethouder Spil gaf aan dat er
tijdelijk 0,5 FTE bij komt. Voor zover het CDA het goed heeft begrepen zat dat bedrag al in de 7 ton die
extra voor personeel beschikbaar is gesteld kort geleden.
Daarnaast zou er aan de provincie om ondersteuning gevraagd worden.
Uit een informatienota van 14 maart blijkt dat Bunnik een cultuurpact gaat sluiten met de provincie Utrecht
waar de inzet van Bunnik, wat betreft het maken van nieuwe afspraken en het in gang zetten van culturele
ontwikkelingen in de gemeente, in is opgenomen.
Hoe verhoudt deze inzet zich tot hetgeen besproken is in het Open Huis op 9 maart?
Is deze inzet nog steeds haalbaar binnen de afgesproken toename van 0,5 FTE en over welk tijdsbestek
heeft het college het als ze spreekt over een "tijdelijke" maatregel?
Hoe staat de provincie tegenover het leveren van ondersteuning?

Vraag voor de vragenronde(art 37a) van het CDA voor de raadsvergadering van Bunnik
van 30 maart 2017
Geacht college,
De raad is geïnformeerd over de deelname van Bunnik aan de ondertekening van het bestuursakkoord
van de U16 betreffende de groei van de sociale woningvoorraad.
Dat roept bij het CDA een aantal vragen op.
Als vervolg op de bespreking van discussienota "actieplan sociale woningbouw" vorig jaar had het CDA
begrepen dat er een toezegging was dat, met inachtneming van het gezegde in het Open Huis, een nader
plan zou worden uitgewerkt en aangeboden aan de raad.
Dat is niet gebeurd terwijl er nu in het bestuursakkoord wel "harde bouwplannen" met aantallen en
tijdschema's zijn opgenomen.
Hoe kan dit vastgelegd worden, terwijl er in de raad nog geen besluiten genomen zijn over bijvoorbeeld
het aantal woningen en het ruimtebeslag op het Jochem Jansz Plantsoen?
Wanneer komt er een plan zodat de raad hierover een besluit kan nemen?
Kan het college in de toekomst de raad vooraf raadplegen indien er een besluit genomen wordt dat de
bevoegdheid van de raad raakt?
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