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1.66 SGP Dikkenberg FAC Programmabegroting 31 10 - Algemene vraag Begrijpen wij het goed dat er een programma 

'Versterken juridische functie' is opgeleverd?
Nee, er is geen programma opgeleverd. Aan de versterking van de juridische 
functie wordt invulling gegeven door verschillende activiteiten. In paragraaf 
10.1.2 (pagina 261)  van de programmabegroting worden deze opgesomd. 
Een deel van deze activiteiten wordt versneld opgepakt in het kader van het 
bredere programma BV Beter.

Patrick van Ijzendoorn Robert Strijk

1.67 SGP Dikkenberg FAC Programmabegroting 31 10 - Algemene vraag Is de organisatie voorbereid op de 
rechtmatigheidsverklaring?

Ja, de organisatie heeft zich voorbereid en bereidt zich voor op het 
zelfstandig afgeven van de rechtmatigheidsverklaring. CCO zal samen met 
de Accountant(PWC)  een informatiesessie verzorgen voor de FAC waarin u 
een update krijgt over de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording 
en de stand van zaken bij de Provincie.
Deze sessie zal in overleg met de griffier zo spoedig mogelijk worden 
ingepland

Johan Luiks Robert Strijk

1.68 SGP Dikkenberg FAC Programmabegroting 32, 53 10 - Algemene vraag In indicator 7.3. (en ook in andere indicatoren zoals 
de prestatie indicatoren bij wonen) gaat het over 
'projecten' en 'plannen'. Bent u bereid in de 
toelichting op de jaarrekening bij deze abstracte 
termen meer duiding te geven qua grootte en impact 
van de bewuste projecten. 

Het is moeilijk om hier in algemene zin meer duiding over de grootte en 
impact te geven. De inzet vanuit het Uitvoeringsprogramma Versnelling 
Woningbouw is voor een belangrijk deel gericht op het ondersteunen van 
gemeenten bij woningbouwprojecten. Bijvoorbeeld door inzet van capaciteit 
en expertise waardoor de bouw van woningen wordt versneld (versterking 
gemeentelijke capaciteit) of om een financiële bijdrage aan bijvoorbeeld 
onrendabele toppen (publieke tekorten) van projecten. Het gaat naast de 
inzet van financiële ondersteuning ook om het meedenken en inbrengen van 
kennis en het delen van netwerk. De inzet is in algemene zin gericht op het 
bijdragen aan dat er geen of minder vertraging optreedt bij de 
woningbouwprojecten. Het gaat daarbij om projecten van verschillende 
omvang: zowel locaties met 50 als met 2500 woningen. 
Vanuit het programma worden vrijwel alle 26 gemeenten in meer of mindere 
mate ondersteund. Omdat het programma maatwerk levert, is de grootte en 
impact van ondersteuning in elke gemeente anders. De grootte van de 
gemeente is door de bank genomen wel van invloed op de manier van 
ondersteunen. Een kwantitatief en kwalitatief goede organisatie is een basis 
voor het op tempo uitvoeren van woningbouwprojecten. Kleinere gemeenten 
met weinig ambtelijke capaciteit en hier en daar begrensde kwaliteit steunen 
wij bijvoorbeeld vaker met meedenkkracht. 

Machteld Hooyman Rob van Muilekom
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