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LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te
brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven
antwoorden. De vragen zijn op 7 december 2018 voorgelegd aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De voorzitter van de commissie,
Ziengs
De waarnemend griffier van de commissie,
Hendrickx
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Vraag
Waar in de begroting zijn de kosten van het «digitaal stelsel
omgevingswet» terug te vinden?
Wanneer wordt de verkorting van de uitkeringsduur van gewezen
burgemeesters en wethouders om de structurele meerkosten voor
de vergoeding van raadsleden voor kleine gemeente te financieren
verwerkt in de begroting, zoals u aangaf in uw reactie op de motie
de Graaf c.s(TK 35 000 VII, nr. 37)? Is dat in de 1e suppletoire
begroting 2019?
Waar komt de € 6,5 mln. uit de eigen begroting vandaan die is
vrijgemaakt voor de Aardgasvrije wijken?
Wat zijn de precieze redenen van de onderuitputting die zowel in
2017 als 2018 heeft plaatsgevonden bij de GDI?
Hoeveel flexwoningen zijn tot nu toe in 2018 gerealiseerd?
Kan de zin: «Daarnaast wordt € 1,15 mln. technisch herschikt om
de bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
op de juiste instrumenten te verantwoorden.» nader worden
toegelicht? Wat wordt hier precies bedoeld?
Wat gebeurt er met de referendumcommissie nu het raadgevend
referendum is afgeschaft?
Wat zijn de andere doelen dan de tegenvallers van de samenwerkingsverbanden waarvoor deze middelen worden ingezet waar
wordt gemeld: «Dit betreft de WOZ-meerontvangsten (€ 2,3 mln.).
Deze middelen worden onder andere ingezet voor tegenvallers bij
de samenwerkingsverbanden als gevolg van de wijziging van de
provinciegrens door de Herindeling Vijfheerenlanden.’
Kunt u nader toelichten in hoeverre de inzet van de meeropbrengsten voor de tegenvallers Herindeling Vijfheerenlanden tegen de
begrotingsregel scheiding inkomsten-uitgaven ingaat? Betreft dit
een verschuiving binnen de ontvangstenkant?
Betreft de meerontvangsten WOZ de meerontvangsten WOZ
Waterschappen?
Kunt u toelichten om welke tegenvallers het gaat bij de wijziging
van de provinciegrens door de Herindeling Vijfheerenlanden? Hoe
staat dat in verhouding tot de frictiekosten die desbetreffende
gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds(€ 11,75 miljoen
verspreid over 5 jaar) om de samenvoeging te realiseren?
(Kamerstuk II 2017/18, 34 824 nr. 3) In hoeverre heeft u zicht op
eventuele tegenvallers bij de andere recente herindelingen?
Wat is de reden voor de mutatie van ca. -25% van het beschikbare
budget?
In welke regionale pilots gericht op handhaving en het versnellen
van de woningbouwproductie worden de vrijgekomen middelen
exact ingezet?
Kunt u integraal aangeven hoeveel middelen er vrijgemaakt
worden voor de regionale pilots en uit welke van de diverse posten
die in de MvT genoemd worden dit afkomstig is?
Welk deel van de vrijgekomen middelen wordt ingezet voor de
pilot flexwonen onder regie van het COA en welk deel van deze
middelen wordt ingezet voor regionale pilots gericht op handhaving en versnellen van de woningbouwproductie?
Kunt u de mutatie van ca. € 3,2 mln. op de post «bijdragen aan
agentschappen» nader toelichten? Hierbij in het bijzonder de
hogere uitgaven aan de ILT en de lagere uitgaven aan de diensten
van de Huurcommissie.
Kunt u de mutatie van ca. € 0,9 mln. op de post «bijdragen aan
andere begrotingshoofdstukken» nader toelichten?
Hoeveel middelen worden voor een ander doel ingezet dan voor
de regionale pilots? En voor welke doelen worden die overige
middelen ingezet?
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Vraag
Kunt u toelichten waarom ca. € 1,9 mln. minder wordt uitgegeven
aan onderzoek en kennisoverdracht?
Kunt u voorbeelden noemen van regionale pilots gericht op
handhaving en versnellen van de woningbouwproductie?
Klopt het dat er geen belastinggeld wordt ingezet bij de saneringssubsidie van WSG, maar dat dit geld geheel afkomstig is vanuit de
corporatiesector zelf?
Kunt u de relatief grote verhoging van het budget voor de Dienst
Publiek en Communicatie nader toelichten?
Kunt u de mutaties op de post Dienst Publiek en Communicatie ter
grootte van ca. € 1 mln. nader toelichten?
Wat is de oorzaak van het feit dat bij de STEP € 20 mln. dit jaar niet
wordt besteed?
Kunt u toelichten waarom de gemeente Zoetermeer aanvullende
middelen krijgt voor de pilot aardgasloze wijk in Zoetermeer,
terwijl Zoetermeer één van de 27 gemeenten is die meedoet aan
het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije wijken?
In hoeverre heeft u zicht op de besteding van de klimaatenvelop
voor het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije wijken bij de 27
gemeenten en eventuele aanvullende claims op het Rijk?
Welke gevolgen heeft de verlaging van het beschikbare budget
voor Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor 2019,
gezien het feit dat de middelen voor SEEH worden doorgeschoven
naar 2019 en tegelijkertijd met € 2 mln. gekort wordt?
Kunt u de mutatie van ca. -€ 1,2 mln. op de post «ruimtelijk
instrumentarium (diversen)» nader toelichten?
Wat is de reden voor de bijstelling van de bijdrage aan het
kadaster?
Van welke post zijn de herschikte middelen die extra aan RWS
worden toegekend afkomstig?
Wat is er gebeurd met de ca. € 1 mln. die niet herschikt is naar het
instrument bijdragen aan ZBO’s/RWT’s?
Waarvoor worden de resterende middelen op dit instrument
bijdragen aan ZBO’s/RWT’s (€ 320.000) ingezet?
Kunt u de bijdrage aan het RIVM á € 0,9 mln. nader toelichten?
Wat is de directie «Aan de slag»? Wat is de specificatie van de
genoemde 8,8 miljoen?
Wat is de oorzaak van het meerverbruik van de BRP in 2017, 2018
en de hogere kosten in 2019?
Kunt u nader toelichten waarom de reguliere als de maatwerkdienstverlening van het Shared Service Center-ICT achter is
gebleven op de gemaakte afspraken met departementen?
Waarop zijn alle ingrepen (zoals versterking financieel management, eenduidige afspraken e.d.) in SSC-ICT gebaseerd die worden
genomen vooruitlopend op de definitieve resultaten van het
externe onderzoek? Welke problemen liggen daaraan ten grondslag? En hoe wordt dat in de praktijk vormgegeven?
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