
Limmen, 28 januari 2021 

Onderwerp: vragen in kader flexwoningen ontwikkelingen Akersloot. 

Achtergrond. Deze week is er een brief door het college verzonden aan inwoners van 

Akersloot. In de brief wordt beschreven welke rol de gemeente en de actiegroep in gaan 

vullen m.b.t. het vervolgtraject flex woningen. Het eerdere project om in Akersloot op diverse 

stukken grond gebruikte zeecontainers te plaatsen als flexwoningen lijkt hiermee van de baan.  

Dit roept enkele vragen op. 

1. Hoeveel ambtelijke tijd is direct besteed aan het project flexwoningen plaatsen in 

Akersloot? (M.a.w. tijd van direct bij het project betrokkenen.) 

2. Hoeveel ambtelijke tijd is indirect besteed aan het project flexwoningen plaatsen in 

Akersloot? (M.a.w. tijd van o.a. leidinggevenden die indirect bij het project 

betrokken zijn.) 

3. Hoe vertaalt zich deze tijd opgeteld in geld? Graag een gemiddeld uurtarief 

aanhouden dat geldt voor ambtenaren van het niveau dat hiervoor ingezet is. 

4. Hoeveel bestuurlijke tijd (project zelf) is direct besteed aan het project 

flexwoningen plaatsen in Akersloot? 

5. Hoeveel bestuurlijke tijd (regionale en nationale coördinatie) is indirect besteed 

aan het project flexwoningen plaatsen in Akersloot?  

6. Hoe vertaalt zich deze tijd opgeteld in geld? Graag een gemiddeld uurtarief 

aanhouden dat geldt voor bestuurders van het niveau dat hiervoor ingezet is. 

7. Hoeveel tijd van door de gemeente ingehuurde specialisten is besteed aan het 

project flexwoningen plaatsen in Akersloot? 

8. Is er wel of niet een tender geweest om de partners van de gemeente in dit project 

te selecteren. Dit omdat de opbrensten voor de geselecteerde partners ver boven de 

standaard aanbestedingsgrens van 50.000 euro liggen? Zo ja waarom niet en zo 

nee waarom wel. 

9. Hoeveel tijd is er door de partners (ons bekend zijn Driessen vastgoed en 

Flexwoningen NH/Rotteveel) van de gemeente in dit project besteed aan het 

project flexwoningen plaatsen in Akersloot? 

10. Hoeveel tijd is er door ons niet bekende partners van de gemeente in dit project 

besteed aan het project flexwoningen plaatsen in Akersloot? 

11. Hoe vertaalt zich de door hen geinvesteerde tijd opgeteld in geld? Graag een 

gemiddeld uurtarief aanhouden dat geldt voor toeleveranciers van het niveau dat 

hiervoor gebruikt is. 

12. Zijn er door deze partijen out of pocket kosten besteed aan het project. En zo ja, 

hoe hoog zijn die kosten bij elkaar opgeteld? 

13. Als er kosten door deze partners van de gemeente zijn gemaakt, c.q. investeringen 

zij gedaan, hoe is dan de verdeelsleutel tussen de partners en de gemeente? 

14. Is er voor dit Akerslootse project tot nu toe (start tweede fase) geld verbruikt van 

de 300.000 euro gedoneerd door het Rijk?  

15. Wordt er voor het nu startende vervolgtraject geld gebruikt van de 300.000 euro 

gedoneerd door het Rijk?   

16. Hoe worden de kosten van de gemeente met deze partners verrekend. Worden 

kosten door de gemeente zelf gedragen. Worden de kosten pro rato verdeeld, of 

word er een andere verdeelsleutel gebruikt? 



17. Hoe worden de kosten van deze partners verrekend. Worden kosten door henzelf 

gedragen. Worden de kosten door de gemeente gedragen. Of worden kosten 

verdeeld pro rato, of anderszins? 

18. Wordt er geld verbruikt van de 300.000 euro gedoneerd door het Rijk om uitgaven 

gedaan door gemeente en of partners te dekken? Zo ja, wat zijn op dit gebied de 

afspraken? 

19. Hoe worden de totale ambtelijke - en bestuurlijke kosten van dit project 

toegerekend aan eventuele vervolgprojecten in Akersloot met een flex karakter? 

Met ander woorden: vormen de tot nu toe gecreëerde kosten de startkosten voor 

een eventueel nieuw project waarbij flexwoningen centraal staan, in welke vorm 

dan ook. 

20. Welke bestuurders zijn verantwoordelijk voor de kosten van het project tot nu toe? 

Is dat alleen de wethouder RO. Is dat de wethouder Financiën? Is dat in het kader 

van collegiaal bestuur het hele college? 

21. Welk van de betrokken bestuurders gaat uit de andere domein budgetten waarvoor 

hij verantwoordelijk is, de kosten betalen? En op welke budgetten voor welke 

activiteiten wordt bespaard? 

22. Het stopzetten van het project, dat door inwoners van Akersloot afgedwongen is, 

geeft aan dat de inwoners van Akersloot in hun verzet - vanaf dag 1 zodra over dit 

project door de gemeente gecommuniceerd werd - volledig gelijk gekregen 

hebben. Worden de kosten die inwoners gemaakt hebben bij het inzetten van 

zichzelf en bij het inzetten van hun advocaten aan hen vergoed?  

23. Hoe hoog zijn de door inwoners gemaakte kosten? M.a.w. de tijd die door hen aan 

onderling overleg, aan het motiveren van de gemeenschap, aan het vergaderen met 

de gemeente, aan het overleg met hun advocaten gegeven is? Kortom, hoe wordt 

de inzet van inwoners op geld gewaardeerd? En wat is de vergoeding die zij 

hiervoor ontvangen? 

24. Indien er geen vergoeding voor gemaakte kosten aan inwoners volgt, worden er 

dan op de salariëring van de bestuurlijk - en ambtelijk betrokkenen - die immers 

voor elk uur betaald zijn - kortingen toegepast? Bijvoorbeeld door geen 

jaarbonussen, opslagen en inflatiecorrecties uit te keren?  

25. Welke evaluatie heeft intern op ambtelijk - en bestuurlijk niveau plaatsgevonden 

om te evalueren wat de lessen zijn die uit de Akerslootse flex affaire getrokken 

kunnen worden. Zo ja, wanneer heeft deze evaluatie plaatsgevonden? Hoe ziet de 

verslaglegging van deze evaluatie eruit? Wanneer wordt dit verslag gedeeld met 

inwoners en raad. Zo nee, waarom niet? 

26. Welke evaluatie heeft op gemeentelijk - plus partnerniveau plaatsgevonden om te 

evalueren wat de lessen zijn die uit de Akerslootse flex affaire getrokken kunnen 

worden. Wanneer heeft deze evaluatie plaatsgevonden. Hoe ziet de verslaglegging 

van deze evaluatie eruit? Wanneer wordt dit verslag gedeeld met inwoners en 

raad? Zo nee, waarom niet? 

Wij zouden het op prijs stellen de antwoorden op deze vragen voorafgaande aan vervolg raad 

besprekingen waarin flex projecten centraal staan, te ontvangen. 

Dank daarvoor. 
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