
 
 

 

 
 

 
 
RAADSVRAAG       
 
Nr: SV  
 
Datum:  2 december 2015 
 
Vraag artikel 38 Reglement van Orde   
 
Indiener: PvdA, Rob Geleijnse 

Onderwerp:  Kosten Serviceloketten 

 

 
Vragen: 
 
1. Is het juist dat de werkelijke kosten voor de Serviceloketten in de kernen Lekkerkerk, 

Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven en Bergambacht niet zijn opgenomen in de 
begroting voor 2016? 
 

2. Hoe hoog zijn deze werkelijke kosten voor het in stand houden van deze Serviceloketten 
voor 2016? 

 
3. Waarom heeft het college deze potentiële overschrijding niet gemeld voor of tijdens de 

behandeling van de begroting en deze post in de begroting wél opgenomen als P.M.-post 
in de lijst met potentiële bezuinigingen?  

 
4. Indien het antwoord op vraag 1 “Ja” luidt, is onze conclusie dat de raad geen krediet 

heeft verstrekt voor het doen van de uitgaven voor de serviceloketten. Is volgens het 
college deze conclusie correct? 

 
5. Waarom heeft het college er niet voor gekozen om voor 1 januari met een kredietvraag 

voor het voortzetten van de huidige Serviceloketten, een overbruggingskrediet tot aan de 
definitieve evaluatie, danwel met een voorstel voor een ander scenario naar de raad te 
komen? 

 
6. Kan het college verzekeren dat de serviceloketten ook ná 1 januari 2016 geopend blijven, 

in ieder geval tot de Raad naar aanleiding van een definitieve evaluatie en bijbehorende 
voorzettingsscenario’s een besluit neemt? 

 
Toelichting:   
De PvdA-fractie heeft met enige verbazing kennis genomen van de door de verantwoordelijk 
wethouder gedane uitspraak tijdens de thema-avond over de Serviceloketten betreffende het 



 
 

 

budget voor deze loketten. De wethouder gaf aan dat het budget voor de serviceloketten in 
de huidige vorm niet is opgenomen in de begroting voor 2016. 
 
De PvdA is hierover verbaasd, omdat de opname van deze post in de begroting onder de 
mogelijke bezuinigingen impliceert dat er een bedrag voor geraamd is in de begroting. 
Daarnaast was tijdens de behandeling van de begroting al te voorzien dat er ook in 2016 
voor deze situatie kosten gemaakt dienen te worden. 
 
De PvdA wil daarom weten of de uitspraak van de wethouder klopt, om hoeveel geld het 
gaat en waarom er tijdens de begrotingsbehandeling niet over is gesproken? Daarnaast wil 
de PvdA zeker weten dat de loketten ook ná 1 januari geopend blijven. Ook nu het college 
lijkt aan te geven dat er geen budget voor is opgenomen in de begroting. 
 
Gezien de urgentie van dit onderwerp, ontvangt de PvdA de antwoorden op haar vragen 
graag minimaal twee dagen vóór de raad van 15 december. 
 
 
Antwoord college: 
 
Ondertekening college: 
 
Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,  
de secretaris,                 de burgemeester, 
mw. mr. M. Plantinga                mr. T.P.J. Bruinsma  
 
 
 


