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Toelichting:
Wijk Uitvoerings Plan:
In de informatieavond over het Wijkuitvoeringsplan Het Eiland Sneek, kwam uit inleiding duidelijk naar
voren, dat er voor de gemeente vele uitdagingen c.q. risico`s, zijn o.a.op het gebied van personele
ondersteuning, juridische advisering, etc.. In totaal zijn er in onze gemeente SWF 120 Wijkuitvoeringsplannen nodig.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

De uit te voeren 120 Wijkuitvoeringsplannen in onze gemeente is een complete nieuwe taak voor onze
gemeentelijke organisatie.
Is er ook een risicoanalyse (bijv. SWOT analyse) gemaakt ivm deze nieuwe taak voor de organisatie?
Antwoord:
Voordat een risicoanalyse uitgevoerd kan worden is het nodig dat er nog veel keuzes worden gemaakt.
Bijvoorbeeld kiest de raad voor een gemeentelijk energiebedrijf, welke alternatieven voor aardgas
passen we per wijk toe, wie is verantwoordelijk voor deze alternatieve energiesystemen? Op veel
vragen die impact hebben op de gemeentelijke organisatie kunnen wij nu geen antwoord geven.
Hiermee zouden wij ook geen recht doen aan het participatieproces met onze bewoners.

2.

Bij de gemeente wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gerelateerd aan risico`s. Door meer
onzekerheden verhoogt het risicoprofiel van een organisatie.
Heeft het College ook dmv een riscico/impactanalyse het effect van de Wijkuitvoeringsplannen
doorgerekend?
En wat voor een effect zou dit kunnen hebben op het risicoprofiel van de gemeente?
Kan een eventuele verandering van het riscicoprofiel door deze nieuwe taak gevolgen kunnen hebben
voor onze weerstandscapaciteits ratio?
Antwoord:
Per wijkuitvoeringsplan worden alternatieven voor aardgas (energiesysteem) tegen elkaar afgewogen.
Een risicoanalyse maakt onderdeel uit van deze afweging. Het moet dan ook blijken welke gevolgen
een energiesysteem heeft voor de gemeente. Voor nu is nog niet aan te geven of dit gevolgen heeft op
het weerstandscapaciteit, omdat wij de financieringsconstructie van de energiesystemen niet kennen.
Ieder wijkuitvoeringsplan wordt voor vaststelling aan de raad aangeboden.

3.

Kunnen de eventuele resultaten van een risicoanalyse ook gebruikt worden om tijdig aan te geven, om
te pleiten voor extra budgetten voor Wijkuitvoeringsplannen richting de Overheid?
Of dat de identificeerbare risico`s kunnen leiden tot aanpassing, of keuze te volgen energiestrategie?
Antwoord:
Op dit moment is de VNG met de rijksoverheid in gesprek over de vergoedingen voor de uitvoering van
de Wijkuitvoeringsplannen door de gemeente. Deze vergoeding wordt bepaald op basis van
grondoppervlak, inwoner aantal e.d.. De verwachting is dat er in november 2021 meer duidelijkheid is
over deze vergoeding. Of deze vergoeding voldoende is voor Súdwest-Fryslân moet dan blijken.
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