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Beantwoording vragen regioraad d.d. 14 november 2012

Geachte heer/mevrouw,
Tijdens de vergadering van de regioraad van 14 november 2012 hebben wij u toegezegd
enkele vragen schriftelijk te beantwoorden. Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden
daarop aan.
Vraag van de heer Ter Beke m.b.t. zwemmersjeuk op Het Lageveld: wat wordt er
gedaan aan dit al lang bestaande probleem
Wat is zwemmersjeuk
Zwemmersjeuk is een huiduitslag, die ontstaat tijdens of na het zwemmen in zoet water. Het
prikkend gevoel duurt ongeveer één uur. Daarna komen er jeukende, rode bulten op de huid,
die branderig kunnen aanvoelen. Zwemmersjeuk geneest zonder behandeling. Bij ernstige
klachten is het verstandig de huisarts te raadplegen. Overigens is slechts een beperkt aantal
mensen gevoelig voor zwemmersjeuk.
De jeuk wordt veroorzaakt door larven van de platworm (uit de ontlasting van watervogels,
zoals eenden, ganzen). De eitjes van deze wormen ontwikkelen zich via waterslakken
(poelslakken) tot larven. De larven kunnen bij aanraking een ontstekingsreactie op de
opperhuid van mensen veroorzaken. Mensen kunnen elkaar niet besmetten.
Waarom komt zwemmersjeuk voor op Het Lageveld?
Zoals aangegeven wordt de larve verspreid door watervogels. Gelet op de grote hoeveelheid
watervogels op Het Lageveld, de goede waterkwaliteit (waardoor relatief veel poelslakken
voorkomen) en de beperkte omvang van de vijver, is de kans op zwemmersjeuk op Het
Lageveld groter dan bijvoorbeeld op de andere recreatieterreinen.
De oplossing
Het bovenstaande is een geheel natuurlijk proces, inherent aan openlucht water. Het
volledig vermijden van zwemmersjeuk is dan ook niet haalbaar. Wel is het mogelijk om de
kans hierop zoveel mogelijk te vermijden.
De zwemmersjeuk heeft onze volledige aandacht en inmiddels zijn de volgende acties
ondernomen:
- Het uitzetten van vis (zeelt). Deze vis heeft de poelslak als hoofdvoedsel, waardoor
de cyclus wordt onderbroken.
- Deelname aan een landelijke proef om op natuurlijke wijze de slak te bestrijden met
Nemaslug (via speciale aaltjes), dit is echter nog in experimenteel stadium
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Het beperken van de nestmogelijkheid van de watervogels: deze vogels (diverse
soorten ganzen) kunnen ongestoord nestelen op de twee eilanden in Het Lageveld.
Dit zouden we kunnen doen door de eilanden te verwijderen of om te vormen naar
strandeiland. De eerste optie is echter erg prijzig en ligt, gelet op de huidige
financiële taakstelling, op dit moment niet voor de hand. De tweede optie
(omvormen naar strandeiland) wordt wel uitgevoerd.
Het op andere wijze verjagen van de ganzen. Dit is al op diverse manieren
geprobeerd (met geluidsapparatuur, gevlogen met een robotarend,
waarschuwingsschoten).
Inmiddels is een afschotvergunning verleend voor de Nijlgans (een exoot), echter
verdwijnen hiermee de andere ganzen (Brandgans, kolgans en Grauwe gans) niet.
Voor deze soorten is tot op heden nog geen afschotvergunning verleend, dit is wel
aangevraagd

Met het bovenstaande pakket aan maatregelen werken we hard aan een oplossing; er kan
echter geen volledige garantie worden gegeven, dat zwemmersjeuk niet meer voorkomt.
Vraag van de heer Geissler m.b.t. speerpunt Verbetering samenwerking
Bedrijfsvoering: waarom code groen terwijl ambitieniveau onbekend is
In opdracht van de Kring van Twentse secretarissen is het programma Shared Services
Netwerk Twente (SSNT) opgestart met de 14 Twentse gemeenten, Veiligheidsregio Twente,
Waterschap Regge en Dinkel en Regio Twente als deelnemende organisaties. Doel is op het
gebied van bedrijfsvoering kosten te besparen, kwetsbaarheid te verkleinen en kwaliteit op
een acceptabel niveau te houden.
Daarnaast is de verwachting dat wanneer processen en systemen in Twents verband goed
op elkaar zijn aangesloten de inhoudelijke samenwerking op tal van dossiers bevorderd
wordt. In het programma zijn diverse projecten gedefinieerd (w.o. personeel & organisatie,
informatisering & automatisering, basisregistraties, communicatie, financiën &
verzekeringen) waarop deelnemende partijen conform het uitgangspunt ‘coalition of the
willing’ hebben ingeschreven. Deze projecten krijgen op dit moment vorm en inhoud – de
eerste resultaten zullen begin 2013 zichtbaar worden. Zo wordt begin 2013 het platform
Interne arbeidsmarkt Twentse Overheden gelanceerd en wordt voor de zomer de Twentse
school opgericht. Ook op het gebied van basisregistraties worden
samenwerkingsarrangementen onderzocht.
Voorts is een communiqué in voorbereiding aan de hand waarvan de
samenwerkingsafspraken inclusief governance zullen worden gemaakt over de
convergentiestrategie en het programma. Dit document zal begin 2013 door de
deelnemende organisaties ondertekend worden. De programmaorganisatie SSNT krijgt
steeds meer vorm en inhoud. Inmiddels zijn 6 projectleiders aan de slag met de
bovengenoemde projecten. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar
www.sharedservicesnetwerktwente.nl.
De rol van Regio Twente binnen SSNT: secretaris/directeur is namens de Twentse
secretarissen ambtelijk opdrachtgever. Regio Twente faciliteert het programmabureau en
Regio Twente neemt deel aan de onderliggende projecten.
Gelet op deze ontwikkelingen: stapsgewijze verbetering en formulering van het
ambitieniveau is de codering groen gegeven.
Vraag van de heer Geissler m.b.t. aandeel fiets in mobiliteit: waarom code groen,
terwijl er nog geen exacte cijfers bekend zijn
e
Het resultaat in de 2 bestuursrapportage 2012 geeft, ondanks dat er nog geen exacte cijfers
over de groei van het fietsgebruik beschikbaar zijn, toch ‘groen’ aan. Dat heeft een drietal
redenen:
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Uit het recent uitgevoerde mobiliteitsstromenonderzoek blijkt dat het aandeel fiets in
Twente thans al vrij hoog is (ca.30 %).
Het aandeel fiets in het woon-werkverkeer bij de 50 convenantbedrijven en
instellingen van Twente Mobiel in Twente ruim 10% boven het landelijk gemiddeld
ligt.
De E-fietsactie, die medio 2012 heeft plaatsgevonden, is een groot succes. De 475
E-fietsen, die met een subsidie konden worden aangeschaft (voor woonwerkverkeer), waren binnen enkele weken verkocht. Recent (november 2012) zijn
ook de cijfers beschikbaar gekomen. Op jaarbasis wordt bespaard op
670.000 autokilometers (= besparing op CO2- uitstoot van 105.00 kilo) en gemiddeld
afgelegde afstand is gestegen van 10,5 naar 11,7 km.

Vraag van de heer Geissler m.b.t. verhoging reserve ICT t.b.v. vervangings- en
vernieuwingsinvesteringen: hoe hoog zijn meerkosten, worden investeringen
afgeschreven of uit reserve gehaald, vervanging vanwege ziekteverzuim ten laste
reserve geen goede reden voor verhoging plafond.
Enkele eenmalige (investerings)kosten (bijvoorbeeld advies en begeleidingskosten) zullen
uit de reserve worden gehaald en andere investeringskosten zullen conform het
vastgestelde afschrijvingsbeleid worden afgeschreven.
e

Zoals staat vermeld op blz. 35 van de 2 Bestuursrapportage 2012 is het voorstel om het
plafond tijdelijk (3 jaar) te verhogen. Dit in verband met het ‘inkopen’ in een nieuw af te
sluiten Microsoft contract eind 2012 / begin 2013. De eerste drie jaar bedragen de
meerkosten van diverse licentiekosten afgerond € 390.000,- (op basis van eerste opgestelde
becijferingen) die dus ten laste van de reserve ICT worden gebracht. Vervolgens is jaarlijks
e
(vanaf 4 jaar) een bedrag verschuldigd van (afgerond) € 112.000,- die ten laste van de
jaarlijkse ICT begroting worden gebracht. Definitieve keuzes in deze worden nog gemaakt
(eind 2012 / begin 2013).
De intern gehanteerde werkplekprijs ICT betekent dat vervangingskosten vanwege
ziekteverzuim bij het team ICT ten laste van de reserve ICT worden gebracht en niet ten
laste van de gemeentelijke bijdrage. Ervaringen in de praktijk zullen het misschien
noodzakelijk maken om dit uitgangspunt bij te stellen.
Vraag van de heer Geissler m.b.t. ziekteverzuim bij JGZ
Er is in 2012 relatief langdurig (niet werkgerelateerd) ziekteverzuim geweest. Er zijn al een
aantal mutaties geweest waardoor de verwachting is dat dit zal afnemen in 2013.
Vraag van de heer Geissler m.b.t. opleidingsbudget JGZ: hierover in begroting niets
terug te vinden en wie is beslissingsbevoegd
De productenraming van de GGD wordt vastgesteld door de bestuurscommissie Publieke
Gezondheid. In de productenraming is het opleidingsbudget opgenomen. Binnen de JGZ is
dit verdeeld tussen de onderscheiden teams. Op basis van ondermandaat Domein
Gezondheid is het afdelingshoofd bevoegd uitgaven te doen. Dit vanzelfsprekend binnen de
kaders van het beschikbare budget.
Vraag van de heer Hümmels of plaatsing bankjes en prullenbakken langs fiets- en
wandelroutes in de planning zit
Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor het plaatsen van extra banken of
afvalbakken. Wel zijn er in 2011 in Twente circa 100 rustpunten bij particulieren
gerealiseerd. Samen met de andere routebeheerder in Overijssel wordt gekeken naar de
mogelijkheden van doorontwikkeling van de fiets- en wandelroutes. Hierbij kan onder meer
gedacht worden aan het aanbrengen van verwijzingen naar bedrijven vanaf de route en het
aanpassen van routes, zodat deze wat meer door de plaatselijke kernen worden geleid. Het
is de bedoeling, dat voor deze doorontwikkeling een gezamenlijk projectvoorstel wordt
gemaakt en een bijdrage wordt gevraagd van de provincie Overijssel.
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Het verder aankleden van de routes met banken e.d. kan in dit project worden
meegenomen. Dit zal dan wel nadrukkelijk met iedere gemeente moeten worden overlegd,
omdat niet alle gemeenten voorstander zijn extra banken en afvalbakken (uit beheers- en
onderhoudsoogpunt).

Hoogachtend,
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten
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