Vragen formulier aansprakelijkheid gemeenten
Algemeen
Gemeente

: __________________________________________________

Aantal inwoners

: ___________________________________________________

Aantal werknemers in dienst (incl. uitzendkrachten)

: ___________________________________________________

Aantal FTE

: __________________________________________________

Totaal jaarloon

: Euro _______________________________________________

Financieel
Zijn er tekorten/reserves in de begroting in de afgelopen drie jaren?

Ja / Nee

Zo ja, graag toelichten.

Faciliteiten
waarvoor de gemeente verantwoordelijk is
Faciliteit
Zwembaden
Sporthallen
Scholen
Stadions
Theaters
Musea
Bruggen/ sluizen
Overloop bassins
Havens
Tram/trein/bus/veerboot
Afvalinzameling
Reinigingsdienst
Brandstofverkooppunten
Afvalscheiding
Recycling afval
Verbranding afval
Medische diensten
Afkick centra
Dierentuinen
Pretparken
Luchthavens
Opvangtehuizen
Asielzoekerscentra
Gevangenissen
Energie voorzieningen/bedrijven

Aantal

Exploitatie

Onderhoud

Uitbesteed

Is er een schriftelijk beleid vastgelegd met betrekking tot het onderhoud van die faciliteiten? Zo nee, graag
toelichten. ______________________________________________________________________________

Vergunningen en handhaving
Bouw

Milieu

kappen

Overig

bomen
Hoeveel vergunningen worden er per jaar afgegeven

_____

_____

_____

_____

Hoeveel bezwaarschriften worden er ontvangen

_____

_____

_____

_____

Hoeveel bezwaarschriften zijn gegrond

_____

_____

_____

_____

Hoeveel van de gegronde bezwaarschriften lijden tot een claim

Bedrijven

Particulieren

________

________

Infra
Is er een schriftelijk beleid vastgelegd met betrekking tot het onderhoud van de infrastructuur? Zo nee, graag
toelichten. ________________________________________________________________________________
Welke maatregelen neemt de gemeente t.a.v. wegenbeheer en onderhoud? ___________________________
_________________________________________________________________________________________

Bouw projecten
Indien er op dit moment grote bouw- en infrastructurele projecten (> euro 10.000.000,00) lopen, of zijn gepland, graag
opgave: ___________________________________________________________________________________________
Wordt er ingeval van uitbesteding verzocht om bewijs van correcte verzekeringsdekking ?

Ja / Nee

Beschikt de gemeente over een CAR verzekering met aansprakelijkheidsdekking?

Ja / Nee

Evenementen
Welke evenementen organiseert de gemeente zelf:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Slotvragen
Zijn er omstandigheden bekend die redelijkerwijs tot een aanspraak jegens uw gemeente zouden kunnen leiden?
Zo ja, graag bijzonderheden vermelden : ________________________________________________________________
Heeft er binnen uw gemeente een risico-inventarisatie en -evaluatie plaatsgevonden in het kader van de
Arbeidsomstandighedenwet : _________________________________________________________________________
Hebben zich binnen uw gemeente ooit beroepsziekten voorgedaan?
Zo ja, graag bijzonderheden vermelden : ________________________________________________________________

Handtekening : _______________________________________

Datum : _________________________________

