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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Redactioneel: 

1. hun zienswijze, moet zijn ‘zijn zienswijze. Het 

gaat om de raad = enkelvoud en mannelijk,  

2. In het raadsvoorstel ontbreken in de paragraaf 

“voorstel” drie woorden; “kenbaar te maken”. 

 

Inhoudelijk: ‘van modaliteit naar mobiliteit’  

Wat bedoelt u in deze context met ‘modaliteit’ 

 

Dank voor uw redactionele opmerkingen.  

Het ontwerp raadsbesluit is wel volledig. 

 

Met modaliteit wordt de vervoerwijze bedoeld. Zo kunnen de 

modaliteiten voetganger, fiets, auto, bus, en metro etc. worden 

onderscheiden. Voorheen bestonden er meerdere 

Investeringsagenda’s opgedeeld naar verschillende vormen van 

modaliteit. Zo kon het  bijvoorbeeld voorkomen dat een project voor 

herinrichting van een weg in meerdere investeringsagenda’s was 

opgenomen. Immers dit raakt aan meerdere modaliteiten. Vorig 

jaar zijn deze investeringsagenda’s samengevoegd tot één 

investeringsagenda Mobiliteit. 

 

2 RC 7 Wat is het verschil tussen het rentepercentage. dat 

de SVn rekent en een commerciële bank? 

 

Dit verschil is aanzienlijk. Het gaat namelijk om zgn. consumptieve 

kredieten. Er staat geen onderpand tegenover zoals bijvoorbeeld 

bij een hypotheek. Waar de SVn- rente rond de 2% zal liggen op dit 

moment liggen rentepercentages voor persoonlijke leningen bij 

banken tussen de 4 en 10 procent.  

 

3 RC 7 Financiële consequenties/risico’s: 

Een deel van de kosten komt ten laste van het 

GRP. Is dat gaten maken om een gat te dichten? 

 

Het gaat om enerzijds onderzoek en anderzijds maatregelen om 

eventuele gevolgen van hevige regenval tegen te gaan. Daarvoor 

is mede het GRP opgezet en geeft het de aangewezen dekking. 

Nb. Het inzicht dat de afgelopen jaren bij gemeenten is ontstaan 

over de risico’s van klimaatverandering, maakt dat de reikwijdte 

van de inzet van het GRP is toegenomen. Riolering vervangen of 

uitbreiden alleen is niet genoeg meer.  

 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 RC 7 Financiële consequenties/risico’s: 

De zin: “voor de dekkingen met betrekking tot de 

andere activiteiten dienen de boekingen nog plaats 

te vinden.” Waarom zijn deze dekkingen hier niet 

vermeld? Wanneer komen die alsnog? 

 

De begrotingswijziging was abusievelijk niet meteen meegestuurd. 

Deze is op 4 augustus jl. nagezonden. 

5 RC 7 Communicatie 

Dit hele plan vergt forse inspanningen om de 

bevolking mee te krijgen. Is er al een idee hoe dat 

moet? 

 

De gemeentelijke inspanning verschilt per onderdeel. Het nut van 

behoud van “droge voeten” in een polder hoef je niet uit te leggen. 

Dat bewoners meer moeten gaan investeren in verduurzaming 

vraagt veel meer inspanning. Dit gaat ten koste van de ruimte in 

consumptieve uitgaven en kan gevolgen hebben voor de ruimtelijke 

invulling. Dat ligt zeer gevoelig. Toch is uiteindelijk een 

meerderheid van inwoners over te halen omdat zij inzien dat zij niet 

de rekening van jarenlange CO2-produktie eenzijdig bij hun 

kinderen en kleinkinderen kunnen leggen. Wel vereist dit een 

bepaalde balans in de maatregelen waardoor duidelijk wordt dat 

iedereen zijn steentje bijdraagt en niet het gevoel gaat ontstaan dat 

het vooral gaat om het oplossen van problemen van anderen. Dit 

betekent in gesprek gaan en de tijd nemen om met elkaar tot 

oplossingen te komen. Het Rijk helpt hierbij mee o.a. door 

oprichten van het Warmtefonds waarbij ook oplossingen worden 

aangeboden voor mensen die niet in staat zijn om te investeren in 

de noodzakelijke verduurzaming van de woning. In Purmerend is 

voor de Pilot aardgasvrij ruim een jaar de tijd genomen om met de 

bewoners te bezien welke stappen kunnen worden gezet om hun 

woning aan te passen. Dit door gesprekken tijdens bijeenkomsten, 

huisbezoeken, informatiemateriaal enz. Pas na dat jaar zijn de 

eerste daadwerkelijke werkzaamheden gestart. Dit vraagt 

inderdaad een forse inspanning.  

 

 


