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Status van toezeggingen
3. Actie- en toezeggingenlijst

3.

Nr.
T-63

GroenLinks
wat is de status van T-08, T63, T79 / T-80,
T-101?
Toezegging
Na de raadsvergadering van 4 juli
2017 zal de reden van het niet
verhalen van de kosten zoals op
pagina 94 in de jaarstukken 2016
verwoord, gegeven worden.

Uitwerking
In 2011 is schade aan het riool geconstateerd in de
Voorburggracht, nabij Dorpsstraat 857 te Oudkarspel ruim nadat de
bouwwerkzaamheden waren beëindigd. De vermoedelijke oorzaak
is na technisch juridische reconstructie achteraf bepaald. De
deskundige van de verzekeringsmaatschappij van vermoede
veroorzaker wijst de schadeoorzaak af. De schadepost kan alleen
via een civiele vordering worden aangebracht, waarvoor kosten
moeten worden gemaakt. De uitkomst van de procedure is echter
zeer onzeker, en zal bij verlies de schadepost doen stijgen met
eigen kosten en kosten wederpartij, alsmede de aanzienlijke kosten
van te verwachten forensisch onderzoek.
De onzekerheid van de uitkomst wordt veroorzaakt door het
ontbreken van direct bewijs, door foto’s en datumrelevante
inspecties. Vervolgens is slechts op indirecte wijze, want op
meetkundige basis het aanvankelijk vermoeden onderbouwd. Dat
maakt het nog niet tot direct bewijs. De gemeente zal zelf
aanvullend tegenbewijs moeten leveren via de materiaalonderzoek
door een onafhankelijk deskundige. Het oorzakelijk gevolg (jur.
causaliteit) moet vervolgens ook vaststaan, hetgeen hier discutabel
is (oorzaak: damwand of puin in de sleuf ?).
Volgt de conclusie tot sluiting van het juridisch dossier wegens
procesrisico en kostenschatting vs opbrengst.
Met gevolg dat de schadepost Tauber moet worden afgeboekt.

T-79

Wethouder Rep zegt toe dat de
prestatiesubsidieovereenkomst
2017 en het concept 2018 aan de
raad wordt toegezonden.

T-80

Wethouder Rep zegt toe dat eind
2017 de evaluatie Langedijk CO2neutraal wordt toegezonden.

Deze toezegging is niet geëffectueerd vanwege nog te houden
inhoudelijk overleg met het bibliotheekbestuur. Dit overleg heeft
plaatsgevonden en geleid tot de opstelling van een conceptprestatiesubsidieovereenkomst 2019. Dit stuk is ter kennisname
aan de raad voorgelegd in de forumvergadering van 15 januari
2019 (stukken D01, D01A en D01B).
De evaluatie Langedijk CO2-neutraal wordt met deze
beantwoording van de technische vragen toegezonden.

4. Afdoening ingekomen stukken aan de raad

3

Hart voor Langedijk / D66
IS D06: De huidige bijdrage voor 2019
In het eerdere voorstel van de nieuwe verdeelsleutel werd
is gebaseerd op de nu geldende DVO
aangegeven dat deze per 1 januari 2019 zou ingaan. In de
verdeelsleutel, de nieuwe verdeelsleutel Stuurgroep Bovenspecialistische Jeugdhulp NHN is
is nog niet vastgesteld.
hiertoe nog geen overeenstemming bereikt. In de uit te
Wordt de nieuwe verdeelsleutel met
voeren evaluatie van de DVO Veilig Thuis, voor de zomer
terugwerkende kracht gehanteerd?
2019, zal dit punt opnieuw aan de orde worden gesteld.
Welk risico is er dat de herberekening
zal leiden tot een hogere bijdrage vanuit Mogelijk leidt dit tot een hogere bijdrage vanuit Langedijk,
Langedijk?
maar dat is tevens afhankelijk van de keuze voor welk
scenario (er zijn meerdere opties) de 18 gemeenten
kiezen.

