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Vragen en antwoorden over de notitie met mogelijkheden om te komen tot een financieel gezonde situatie. 

College 30 april 2019 

 

Nr. Pag. Onderwerp Fractie Vraag 

1 4 Personeel en 
Inhuur 

VVD Er staat dat ook op personeel en inhuur wordt bezuinigd. Waar in 
het stuk kunnen we deze bezuinigingen terugvinden? 
 
Antwoord college: 
De bezuinigingen op personeel en inhuur zijn niet opgenomen in de 
notitie. Zij worden betrokken bij de invulling van de meerjarige 
reeks van bezuinigingen op de gemeentelijke organisatiekosten 
zoals besloten bij de vaststelling van de programmabegroting 2017-
2020 (oplopend tot 5 ton structurele bezuiniging). Over de invulling 
wordt u geïnformeerd in de reguliere P&C-documenten. 
 

2 6 Bestuur en 
Veiligheid 

VVD Onder bestuur en veiligheid een na laatste regel staat bijstelling 
budget zonder beleidsconsequenties. Wat wordt hier precies mee 
bedoeld? 
 
Antwoord college: 
Dit zijn de bedragen die door een nauwkeurigere raming als “lucht” 
uit de begroting worden gehaald zonder dat we hiervoor het beleid 
hoeven bij te stellen. 
 

3 7 Werk bezoeken VVD Werkbezoeken college aan bedrijven. Daar wordt als mogelijkheid 
een versobering van de werkbezoeken genoemd met een 
bezuiniging van 1.050 euro. Graag krijgen wij inzichtelijk wat de 
kosten zijn die voor het college gemaakt worden op jaarbasis? 
Daaronder vallen onder meer cursussen, bijeenkomsten met 
overnachting, bezoeken aan het buitenland etc. 
 
Antwoord college: 
Hieronder treft u de werkelijk kosten voor het college voor de jaren 
2017 en 2018: 

Onderdeel 2017 2018 

Reis- en 
verblijfskosten 

€ 5.630 € 3.339 

Opleiding, vorming 
en training 

€ 6.191 € 23.790* 

 € 11.821 € 27.129 

* extra training i.v.m. nieuwe samenstelling college: 
 
Kosten 2018 € 23.790 
Hotel                                                € 1.028 
Bronckhorst hoeve                        € 1.593 
Genootschap burgemeesters      € 455 
Contributie weth vereniging        € 700 
VNG congres                                   € 3908 
Coaching/heidagen college                 € 16.106 
 
Kosten 2017 € 6.191 
VNG congres                      € 3301 
Hotel                                    € 1225 
Weth verenging                 € 250 
Heisessie                             € 1415 
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4 8 Circulariteit VVD ruimtelijke ontwikkeling en beheer in het staatje onder circulariteit, 
klimaat en openbare ruimte. Graag ontvangen we een uitsplitsing. 
Welk bedrag is met circulariteit en klimaat gemoeid en welk bedrag 
is er voor openbare ruimte? 
 
Antwoord college: 
De geraamde lasten voor 2019 voor Werkgebied Circulariteit, 
klimaat en openbare ruimte zijn als volgt te specificeren: 
- € 1.591.000: Circulariteit en klimaat (kosten milieu, openbare 
reiniging en afvalverwijdering) 
- € 4.525.000: Openbare ruimte 
 

5 8 Recreatie 
terreinen 

VVD Op welke wijze en waarom is de gemeente verantwoordelijk voor 
onderhoud van recreatieterreinen. En om welke terreinen gaat dit? 
 
Antwoord college: 
Dit bedrag wordt besteed aan het vervangen van straatmeubilair 
binnen- en buiten de bebouwde kom. 
Het betreft met name zitbanken en picknicksets maar ook 
kanosteigers en fiets leunhekken. 
Specifieke recreatiegebieden die de gemeente onderhoudt zijn: Gat 
van Cortenoever, Hallsebrug en veerstoep Brummen-Bronckhorst. 
 

6 8 Onderzoek 
Warmte 
winning 

VVD onderzoek warmtewinning en grondwatersanering. Geen verder 
onderzoek met een besparing van 10.000 euro incidenteel. 
Betekent dit dat alleen het onderzoek geen doorgang vindt en zo ja, 
wat zijn dan de exacte consequenties. En wat zijn de consequenties 
als besloten zou worden als het in zijn geheel niet uitgevoerd zou 
worden? 
Lopen er in Eerbeek of elders nog onderzoeken of zijn er 
onderzoeken gepland die verband houden met duurzame energie? 
Zo ja, wat zijn de kosten van deze onderzoeken? 
 
Antwoord college: 
In 2021 moet de gemeenteraad een warmte transitievisie 
vaststellen. In het bijbehorende uitvoeringprogramma worden t.z.t. 
voorstellen gedaan voor warmtelevering door middel van 
verschillende technieken. Omdat deze visie breder is dan het 
onderzoek naar warmtewinning en de grondwatersanering worden 
deze onderzoeken hieronder opgenomen en kan dit onderzoek in 
2019 komen te vervallen. Op basis van dit bredere 
uitvoeringsprogramma wordt in 2020/2021 een kosteninschatting 
gemaakt. 
 

7 9 St. Afvalfonds VVD Wat houdt stichting afvalfonds in? Een hoger bedrag begroten staat 
er. Er zijn inkomsten begroot van 45.000 euro en dat gaat naar 
200.000 structureel hoger. Waar worden die inkomsten uit 
gegenereerd? 
 
Antwoord college: 
Stichting Afvalfonds is de stichting die gelden uitbetaalt aan de 
gemeente voor afvalstromen/grondstoffen waar een vergoeding 
tegenover staat. De afgelopen jaren zijn er hogere bedragen binnen 
gekomen dan was begroot. De nu opgenomen bedragen zijn reëel.   
 

8 10 Laaggeletterdhe VVD Voor 2019 staat er het bedrag aframen op 0 euro. Hoe verhoudt 
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id zich dat met het collegebesluit daarover en de toezegging en 
daarmee de continuïteit die is gegeven naar de uitvoerder? 
 
Antwoord college: 
Omdat prioriteit wordt gegeven voor de onderzoeken naar 
bezuinigingen en de implementatie ervan is pas op zijn vroegst in 
het 4e kwartaal ruimte om dit plan te maken, tenzij we dit budget 
gebruiken voor het schrijven van dit plan. Dat lijkt ons geen goede 
optie. We willen het 3e of 4e kwartaal een stagiair  zoeken die dit 
plan kan schrijven en het in 2020 implementeren. Het huidige beleid 
wordt dan dit jaar gewoon uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het 
extra budget nu niet in te zetten, maar om in 2020 extra in te zetten 
op de bestrijding van laaggeletterdheid en aanpak 
computervaardigheden 
 

9 11 Leerlingen 
vervoer 
Onderwijs 

VVD Klopt het dat het hier om ongeveer 150 kinderen gaat. Er worden 
extra uren gemaakt door team voor elkaar. Zitten deze uren niet in 
het reguliere budget wat daarvoor beschikbaar is? 
 
Antwoord college: 
Er worden rond de 110 kinderen met een taxi vervoerd. De uren 
voor het afgeven van een beschikking voor dit vervoer zitten in het 
reguliere budget van Team voor Elkaar. Er werden nooit gesprekken 
gevoerd om jongeren te stimuleren zelf met het openbaar vervoer 
te reizen. Deze gesprekken wil het Team voor Elkaar nu wel gaan 
voeren. Het gaat naar verwachting om ongeveer 40 jongeren in het 
VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). 
Indien voor het primair onderwijs besloten wordt om de leeftijd van 
de verordening naar beneden bij te stellen zullen er ook gesprekken 
plaatsvinden over het wel of niet zelfstandig kunnen reizen van 
kinderen in de leeftijd van 10 en 11 jaar (Voorstelnr. 40, pagina 22). 
Ook deze gesprekken zitten niet in het reguliere budget, omdat op 
dit moment nog alle basisschoolleerlingen die buiten de gemeente 
Brummen naar school gaan automatisch een beschikking voor de 
taxi kregen. 
Ook krijgen nog ongeveer 10 ouders voor hun kinderen een km-
vergoeding omdat zij bijvoorbeeld naar de Vrije school gaan. Het zal 
juist deze groep zijn (immers zij hebben in principe geen 
beperkingen) die op 10 en 11 jarige leeftijd gestimuleerd worden 
met de fiets te gaan. 
 

10 12 Bestemmings 
reserve VVE / 
OAB 

VVD U stelt voor de bestemmingsreserve aan de algemene reserve toe te 
voegen. Klopt het dat de raad in 2011 hierover in een verordening 
afspraken heeft vastgelegd? En is de raad in een later stadium op 
deze afspraken teruggekomen? 
 
Antwoord college: 
In de nota reserves en voorzieningen is als bestemming voor de 
reserve aangegeven dat deze betrokken zou worden bij de 
financiering van het 4-jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan 
VVE/GOA. Dit omdat er grote wijzigingen vanuit het Rijk ten aanzien 
van onderwijsachterstandenbeleid zaten aan te komen. Nu is 
duidelijk dat deze wijzigingen voor Brummen geen negatieve 
gevolgen hebben gehad. De reserve is niet nodig om het VVE / OAB 
te kunnen financieren. Daarom kunnen de gelden vrijvallen en 
wordt dit voorgesteld in het kader van Financieel gezond. De raad 



4 
 

Nr. Pag. Onderwerp Fractie Vraag 

bepaalt hoe wordt omgegaan met de bestemmingsreserves. 
 

11 13 Vriendschaps 
banden 

VVD De kosten boven het reguliere bedrag waren al geschrapt. Waar in 
de begroting zijn die 2000 euro voor projectgelden terug te vinden? 
 
Antwoord college: 
Deze gelden zijn te vinden onder de structurele lasten van 
programma 1 Bestuur en Veiligheid, werkgebied Bestuur en 
dienstverlening. 
 

12  Programma 1 VVD In het gehele programma bestuur en veiligheid wordt een 
bezuiniging als mogelijkheid opgevoerd van 20.000 euro op een 
bedrag van 4.455.000 euro. Kan een uitsplitsing worden gemaakt 
welke kosten gemoeid zijn met bestuur en welke met 
dienstverlening? 
 
Antwoord college: 
Van het programmatotaal van € 4.455.000 is € 2.033.000 bestemd 
voor Veiligheid, handhaving en toezicht. De geraamde lasten voor 
bestuur en dienstverlening bedragen € 2.422.000. Dit bedrag is als 
volgt verdeeld: 
- € 1.400.000: Bestuur 
- € 1.022.000: Dienstverlening 

 

13 16 Wegen VVD Groot onderhoud wegen 2021-2022. Welk risico wordt genomen als 
deze bezuiniging wordt overgenomen 
 
Antwoord college: 
Door het overnemen van deze bezuinigingen stijgt het risico op 
aansprakelijkheidstellingen door achterstalligonderhoud. Daarnaast 
ontstaat er dan sprake van kapitaalvernietiging. Door het niet 
uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud worden klein schades 
aan de verharding groter. Een relatief kleine (goedkope) 
herstelmaatregel voldoet niet meer en er moet een zwaardere 
onderhoudsmaatregel worden toegepast. 
 

14 18 Greenwheels VVD Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de Greenwheels auto’s. En 
gebeurt dit veelal door dezelfde mensen. Is dit na te gaan? 
 
Antwoord college: 
Gemiddeld over de periode van 2015 t/m 2018 zijn er 104 ritten 
uitgevoerd per jaar. Er zijn binnen deze jaren meerdere 
reserveringen die niet lijden tot een rit, wel worden hiervoor 
reserveringskosten in rekening gebracht. Deze 104 ritten worden  
door hooguit  10 verschillende gebruikers uitgevoerd. De jaarlijkse 
kosten verschillen maar de gemiddelde km prijs over 4 jaar bedraagt  
€1,47 per kilometer. In deze prijs zijn de reserverings-, benzine- en 
kilometerkosten en abonnementskosten meegerekend. 
 

15 19 Ondernemerspa
nel 

VVD Hoeveel ondernemers nemen deel aan dit panel? 
 
Antwoord college: 
Op dit moment 0, want het panel is nog niet ingericht. 
 

16 20 Schuldhulp VVD Hoeveel personen zitten in de wettelijke regeling voor 
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verlening schuldhulpverlening? 
 
Antwoord college: 
Er zijn twee wettelijke regelingen voor schuldhulpverlening: de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Aantallen in de Wsnp 
hebben wij niet in beeld, want aanvraag en toelating gaat via de 
rechtbank. Van de Wgs maken op dit moment (peildatum 31-3-
2019) 56 inwoners gebruik. Deze groep is in tweeën te delen in 
mensen die nog bemiddeld worden (35) en mensen die al in een 
geslaagd traject zitten (21).  De  aanvragen die niet hebben geleid 
tot een traject (adviesgesprekken), zijn buiten beschouwing gelaten. 
 

17 21 Jeugdgezond 
heid 

VVD Hoeveel kinderen nemen hier momenteel aan deel? Kan en zo ja, op 
welke wijze, er grip gekregen worden op de jeugdgezondheidszorg? 
Hoeveel kinderen zijn uit huis/ buiten de gemeente geplaatst in 
2018? 
 
Antwoord college: 
De jeugdgezondheidszorg is de preventieve jeugdzorg die de 
gemeente laat uitvoeren door Verian (0-4 jaar) en de GGD (4-18  
jaar). Het grootste deel wordt gesubsidieerd, een klein deel van 
deze zorg wordt ingekocht als maatwerk. De logopedische screening 
is een onderdeel van deze preventieve maatwerkzorg.  
De kosten van jeugdgezondheidszorg variëren daardoor jaarlijks 
nauwelijks.  
Met uw vraag over grip bedoelt u waarschijnlijk de kosten van 
jeugdhulp. Dit zijn de kosten van jeugdhulp die vanaf 2015 onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dit zijn 
maatwerkvoorzieningen waarvoor een beschikking wordt afgegeven 
door Team voor elkaar, de huisarts, veilig thuis of een justitiële 
inrichting of een medisch specialist. 
 
In 2018 hebben ca. 52 kinderen 2-4 jaar deelgenomen aan de 
logopedische screening. 
Het aantal kinderen dat op dit moment Jeugdzorg ontvangt is  384 
kinderen. Najaar 2018 is een verplichtingenadministratie Jeugd 
ingericht. Hiermee krijgen we onze verplichtingen en (dreigende) 
tekorten eerder in beeld. 
In de door de Raad vastgestelde begroting 2019 zijn verschillende 
onderzoeken aangekondigd die leiden tot meer grip op de uitgaven 
jeugdzorg en een besparing op de uitgaven moeten opleveren.  In 
de notitie Financieel Gezond zijn aanvullende maatregelen 
aangedragen, voorstelnr. 41 betreft de uitgaven jeugdhulp, voorstel 
nr. 34 en 58 betreffen de jeugdgezondheidszorg. 
In 2018 verbleven 24 kinderen in pleeggezinnen, 5 kinderen 
woonden in een gezinshuis en 5 kinderen verbleven in andere 
zwaardere verblijfsvormen. 
 

18 24/2
5 

Minimabeleid VVD Hoeveel mensen komen in aanmerking voor vergoeding diftar en 
vergoeding rioolheffing? Hoeveel mensen maken gebruik van de 
collectieve verzekering en hoeveel aan de aanvullende verzekering? 
 
Antwoord college: 
Diftar rioolheffing: 560 mensen over 435 huishoudens. 
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Collectieve verzekering: 585, waarvan 450 volwassenen. Verdeeld 
over 388 huishoudens. 
Alle collectieve polissen kennen een aanvullende module. 
 

19 26 OZB VVD Hoeveel bezwaarschriften op de vaststelde WOZ worden ingediend 
en welk percentage daarvan gaat na beslissing op bezwaar in 
beroep? En welke kosten zijn hiermee gemoeid? 
 
Antwoord college: 
128 st.(1,2%) , beroep 1% 
Kostenvergoeding bezwaar no cure no pay (internetbezwaren) op 
jaarbasis €6.000 a €7.000.  
 

20 31 PGB VVD Om hoeveel PGB houders gaat het hier? En wat is het totaalbedrag 
wat daaraan wordt uitgegeven? 
 
Antwoord college: 

PGB-houders Aantal Bedrag 

Wmo-HH 32 € 92.880 

Wmo begeleiding 27 € 295.601 

Jeugdzorg 17 € 281.323 

. 

21 36 Toeristen 
belasting 

VVD Om hoeveel overnachtingen gaat dit op jaarbasis? 
 
Antwoord college: 
Voor 2018:  551.712 overnachtingen 
 

22 Nvt Algemeen VVD Mogelijkheden die nog uitgezocht moeten worden. Wanneer 
kunnen wij daar specifieke uitkomsten op verwachten? 
 
Antwoord college: 
Het college streeft er naar waar mogelijk bij de aanbieding van de 
Perspectiefnota meer duidelijkheid te geven, maar dit verschilt per 
onderwerp. 
 

23 Nvt Algemeen VVD Mogelijkheden die het college achter de hand wil houden of 
vooralsnog niet zal overnemen. De raad heeft het budgetrecht en 
het is dan ook aan de raad een overweging te maken waar en op 
welke zaken bezuinigd kan worden, dus ook op de mogelijkheden 
die het college achter de hand wil houden en waarvan wordt 
gesteld dat het college deze vooralsnog niet zal overnemen. Ziet de 
VVD fractie dat goed? 
 
Antwoord college: 
Dat ziet de fractie helemaal goed. Het college geeft inzicht en doet 
voorstellen via burap en perspectiefnota. De raad besluit vervolgens 
of deze voorstellen al dan niet geamendeerd worden overgenomen. 
Kortom, het college stelt voor, de raad besluit.  
 

24 Nvt Minimabeleid VVD Hoeveel kinderen kunnen gebruik maken van de regeling 
minimabeleid die tussen 110 en 120 van het minimuminkomen 
zitten. 
 
Antwoord college: 
Dit is niet met harde cijfers te onderbouwen en betreft daarom een 
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inschatting. De inschatting is dat we ca. 70% van onze minima (tot 
100% inkomen) kennen. Als we dit doortrekken betreft de 
doelgroep kinderen in inkomensgrens 110-120% om en nabij de 60. 
Het betreft een open-einde-regeling. Behoort men tot de 
doelgroep, dan kan er gebruik gemaakt worden, ongeacht het 
geraamde budget. 
 

25 Nvt Taakstelling VVD Is rekening gehouden met de nog in 2019 in te vullen taakstelling op 
de organisatie van 137.000 voor 2019? 
 
Antwoord college: 
Ja. Zoals op pagina 4 aangegeven wordt ook gekeken naar 
bezuinigingen op de gemeentelijke organisatiekosten. Deze 
mogelijkheden zijn niet opgenomen in de notitie maar maken 
onderdeel uit van de invulling van de taakstelling op de 
organisatiekosten. Over de invulling wordt u in de reguliere P&C-
cyclus geïnformeerd. 
 

26 Nvt Loonsom VVD Ziet de VVD het goed dat de totale loonsom in 2019 € 9.835.188 
bedraagt? 
 
Antwoord college: 
Het hierboven genoemde bedrag is opgenomen in de 
programmabegroting 2019-2022 in paragraaf A Lokale heffingen 
onder de kop Overhead. Dit bedrag bestaat uit de loonsom van de 
ambtelijke organisatie exclusief management, griffie en 
gemeentesecretaris. 
 
Deze loonsom wordt gebruikt om een berekening van de overhead 
te maken maar is dus niet de totale loonsom van de gemeente. 
 
In paragraaf E Bedrijfsvoering is de totale loonsom, inclusief 
management, griffie en gemeentesecretaris opgenomen: 
€ 10.604.509 
 

27 Nvt Uitstroom VVD Eerder is aangegeven dat in de periode van 2018 – 2020 een 
natuurlijke uitstroom van personeel van 17 fte zou plaatsvinden. De 
loonsom die hiermee gemoeid zou zijn is € 1.100.000. Wat is 
daarvan gerealiseerd 
 
Antwoord college: 
Door verhoging van de AOW leeftijd is de uitstroom op basis van 
natuurlijk verloop (pensionering) lager geworden. 
In heel 2018 heeft een uitstroom op basis van natuurlijk verloop 
plaatsgevonden van 7,39 FTE. 
Het merendeel van de vacatures is weer volledig ingevuld in 
verband met de te verrichten werkzaamheden. De besparing ivm 
niet of minder ingevulde uren in 2018 bedroeg € 53.000. 
 

28 Nvt Loonsom VVD Wat was de totale loonsom in respectievelijk  2017 en 2018? 
 
Antwoord college: 
Medewerkers in loondienst (inc TvE; W&P en griffie)  
2017: € 9.629.519 (bron: paragraaf E bedrijfsvoering 2017) 
2018: € 10.354,291 (bron: paragraaf E bedrijfsvoering 2018)  
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Inhuur  
2017: € 1.137.557  (loonkostenanalyse 2017) 
2018: € 1.438.600  (loonkostenanalyse 2018)  
 

29 Nvt Loonsom VVD Welk percentage van de loonsom wordt besteed aan management? 
 
Antwoord college: 
7,47% 
 

30 Nvt Landschaps 
projecten 

VVD Waar staat in de begroting de 1,2 miljoen voor landschapsprojecten 
en wie kan hiervan gebruik maken? 
 
Antwoord college: 
Het bedrag voor landschapsprojecten staat niet in de begroting 
opgenomen. Het project wordt volledig gesubsidieerd door de 
Provincie. 
 

31 Nvt Werkfit VVD Kunnen we inzicht krijgen in het businessplan van werkfit? 
 
Antwoord college: 
WerkFit Brummen is een onderdeel van de gemeente  zelf en geen 
apart bedrijf of entiteit. Er is dus geen businessplan WerkFit 
Brummen. Wel is voor het besluit om uit de GR Delta te treden de 
meer- en minderkosten geraamd.  
In de 1

e
 Bestuursrapportage 2019 wordt de begroting 2019 voor 

WerkFit Brummen opgenomen. Via een aparte bijlage in worden de 
wijziging nader toelichtingen waaronder de afwijkingen van de 
raming van de meer- en minderkosten.  
In de Perspectiefnota 2020-2023 worden de structurele lasten en 
baten van Werkfit Brummen in de meerjarenbegroting inzichtelijk 
gemaakt.  De financiële rapportage over WerkFit Brummen vindt 
dan plaats in de reguliere P&C cyclus. 
 

32 Nvt Leningen VVD Wat zijn de bedragen die de gemeente heeft uitstaan aan 
langlopende en kortdurende leningen en wat is de looptijd van deze 
leningen? 
 
Antwoord college: 
Per april 2019 is de stand van de langlopende leningen afgerond € 
48,5 miljoen. De looptijd varieert van 1 tot 17 jaar.  Het uitstaande 
bedrag aan kortlopende leningen (looptijd korter dan 1 jaar) 
bedraagt € 8 miljoen. Deze leningen worden maandelijks verlengd. 
 

33 Nvt Voorlichting VVD Hoeveel is er in de begroting opgenomen mbt voorlichting? Graag 
willen wij een uitsplitsing van de kosten voor personeel, publicaties 
in kranten, folders en brochures 
 
Antwoord college: 
De kosten voor voorlichting kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

Onderdeel Begroting 2019 

Personeel € 188.000 

Info huis aan huis € 10.000 

Diverse kosten € 11.000 
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Onder diverse kosten vallen onder andere kosten voor opmaak, 
fotografie en andere algemene communicatiekosten. Zowel 
ondersteunend aan interne organisatie als thema’s die worden 
gecommuniceerd met buitenwereld (inhoudelijk en ten behoeve 
van college en gemeenteraad). 
Communicatiekosten voor specifieke projecten worden zoveel 
mogelijk opgenomen in totaalbudget van die specifieke projecten. 
Overigens is in de notitie met mogelijkheden om te komen tot de 
kaders van Financieel gezond Brummen een verlaging van het 
budget diverse kosten opgenomen van € 2.500. Deze is niet 
afzonderlijk toegelicht in de notitie omdat deze voorgenomen 
bezuiniging valt onder ‘bijstelling budget zonder 
beleidsconsequenties’. In de 1

e
 bestuursrapportage 2019 zal 

daarnaast het budget voor huis-aan-huis-pagina GemeenteThuis 
met € 2.000 worden verlaagd. 
 

34 Nvt Algemeen VVD Hoeveel geld wordt er jaarlijks in het gemeentehuis besteed aan 
bloemen, traktaties en lunches, niet zijnde recepties en 
evenementen? 
 
Antwoord college: 
Dit soort kosten worden direct toegerekend aan het product of 
activiteit waarvoor deze kosten worden gemaakt. Deze kosten 
kunnen dus verspreid over de gehele begroting zitten en zijn niet 
opgenomen onder 1 specifieke begrotingspost. Uitgangspunt is 
soberheid. 
 

35 - Verwijzingen 
van opties naar 
programmaond
erdelen 

CDA Wij missen bij de bezuinigingsopties info over onder welk 
programmaonderdeel de optie valt. Graag toevoegen. Bijvoorbeeld: 
blz. 7 optie 2 valt onder ‘1.2’(Veiligheid, handhaving en Toezicht) 
 
Antwoord college: 
Deze toevoeging doen we niet in de notitie; in de burap en 
perspectiefnota worden de bezuinigingen die worden voorgesteld 
opgenomen onder het betreffende werkgebied, waardoor het 
gevraagde inzicht ontstaat. 
 

36 - Aandeel niet-
beïnvloedbare 
kosten vanwege 
(wettelijke) 
verplichtingen.  

CDA Kan aangegeven worden welke bedragen van de geraamde lasten 
van de programma-onderdelen niet beïnvloedbaar zijn?   
Gevraagd wordt om totaalbedragen alleen op het niveau van de 
programma-onderdelen per programma alleen van het jaar 2020, 
zoals opgenomen in de tabellen op blz. 14, 16, 21 en 27. 
 
Antwoord college: 
Dat inzicht is niet zo eenvoudig te geven, om dit inzichtelijk te 
hebben moet van elke begrotingsproduct en subproduct worden 
onderzoek welke onderdelen wel en niet beïnvloedbaar zijn. We 
raden aan het andersom aan te vliegen; als wordt aangegeven 
waarop de fractie zou willen bezuinigen, dan kan voor die post 
worden aangegeven welke beleidsvrijheid voorhanden is. 
 

37 9/6 St. Afvalfonds CDA Wat is de oorzaak van de structureel hogere inkomsten? 
Hoe lang kan dit structureel zijn, als aangegeven wordt dat de 
inkomsten teruglopen? 
 
Antwoord college: 
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De afgelopen jaren zijn er hogere bedragen binnen gekomen vanuit 
Stichting afvalfonds. Voor de komende jaren is er in de begroting 
ook rekening gehouden met een terugloop. Ieder jaar proberen we 
met Circulus-Berkel een realistische inschatting te maken van de te 
verwachten inkomsten. 
 

38 14/2 Totaal overzicht 
mogelijkheden 

CDA Hoe moet de tabel ‘Totaal overzicht mogelijkheden’ gelezen 
worden? Welke informatie geeft de tabel? Het lijkt de optelling te 
zijn van alle opties en jaren samen, klopt dat? Hoe wordt dit 
verwerkt in de meerjarenbegroting? Graag een toelichting. 
 
Antwoord college: 
De tabel ‘Totaal overzicht mogelijkheden’ aan het begin van 
hoofdstuk 1 vat het totaal aan bezuinigingsmogelijkheden voor 
2019 samen. Hierin ziet u in kolom 2 en 3 welk bedrag aan 
incidentele en structurele bezuinigingsmogelijkheden in beeld is 
gebracht. Kolom 4 geeft aan dat niet alle bezuinigingsopties leiden 
tot meer budget in de exploitatie, sommige bezuinigingsopties 
hebben namelijk betrekking op de reservepositie. Daarnaast kunt u 
zien hoe de voorstellen verdeeld zijn over de vier 
begrotingsprogramma’s. Het is dus inderdaad een optelling van alle 
opties en jaren samen. Deze tabel wordt niet verwerkt in de 
meerjarenbegroting; het geeft alleen inzicht. Verwerking van 
voorstellen in de meerjarenbegroting vindt plaats in de 
perspectiefnota. 
 

39 17/2
0a 
en 
20b 

Verhoging 
budget groot 
onderhoud 
verlagen 

CDA Klopt het dat de begrote bedragen er als volgt uit zien na de 
voorgestelde verlagingen? 
2020: € 75.000 
2021: € 150.000 
2022: € 225.000 
Hoe moet dan de bezuinigingsoptie van € 75.000  vanaf 2021 en 
2022 gezien worden? Graag een toelichting. 
 
Antwoord college: 
Nee, de genoemde reeks klopt niet.  
Op dit moment zit de volgende verhoging in de meerjarenbegroting: 
2020: € 150.000 verhoging t.o.v. 2019 
2021: € 300.000 verhoging t.o.v. 2019 
2022: € 450.000 verhoging t.o.v. 2019  
 
De bezuinigingsmogelijkheid geeft twee opties. A. en B.  
Als optie A wordt gekozen, dan zien de verhogingen er als volgt uit: 
2020: € 150.000 t.o.v. 2019 
2021: € 225.000 t.o.v. 2019 
2022: € 375.000 t.o.v. 2019 
 
Als optie B wordt gekozen, dan zien de verhogingen er als volgt uit: 
2020: € 150.000 t.o.v. 2019 
2021: € 225.000 t.o.v. 2019 
2022: € 300.000 t.o.v. 2019 
 
Bij optie A wordt de verhoging vanaf 2021 met 75.000 verlaagd. 
Optie B doet daar nog een schep bovenop door vanaf 2022 nog 
eens 75.000 te minderen, waardoor er vanaf dat jaar 150.000 
minder wordt geraamd dan nu in de meerjarenbegroting zit voor 
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dat jaar. 
 

40 18/2
5 

GREX 
planontwikkelin
g Brummen 

CDA Hoe groot is het risico dat de exploitatie van een eventuele GREX 
voor het centrumplan Brummen nadelig afsluit? 
 
Antwoord college: 
Het uitgangspunt van de grondexploitatie is om minimaal op € 0 uit 
te komen. Een globale prognose van de grondexploitatie laat een 
positief resultaat zien van € 300.000. Er zullen in het programma 
keuzes moeten worden gemaakt om niet nadelig uit te komen in de 
grondexploitatie. 
 

41 27/4
7 

OZB verhoging CDA Met welke percentages OZB-verhoging wordt gerekend om tot de € 
700.000 te komen? Is de volledige ruimte dan benut? 
 
Antwoord college: 
Ad 1. De voorlopige schatting van de gemiddelde waardestijging van 
woningen is 3,5% tot 4%. 
Gecorrigeerd geeft dat voor woningen rond 15% stijging van het 
tarief, inclusief de jaarlijkse inflatiecorrectie. Als de inflatie 2019 2% 
bedraagt resulteert dat in +/- 13% netto tariefstijging.  
 
Ad 2. Het gemiddelde OZB tarief woningen in gemeenten in 
Gelderland is 0,1243, de ruimte tussen Brummen (met 0,1030) en 
het Gelders gemiddelde is 20,6%. Wordt de volledige ruimte benut, 
dan stijgt het tarief ten opzichte van het huidige met ca 60% en de 
opbrengst met ca E 2,1 miljoen.  
 

42 28/4
9 

Tarieven 
huwelijken 

CDA Waaruit bestaat het begrote bedrag ad € 53.047? Wat kost een 
gemiddeld huwelijk t.o.v. het te betalen tarief? 
 
Antwoord college: 
Het begrote bedrag betreft de geraamde inkomsten i.v.m. 
huwelijken, dus wat bruidsparen betalen aan de gemeente qua 
leges. 
In 2019 doen we onderzoek naar het tarief van een huwelijk en de 
kostendekkendheid hiervan. Op dit moment wordt er qua hoogte 
van leges aansluiting gezocht bij omliggende gemeenten. 
 

43 29/5
3 

Afstoten/verkop
en 
gemeentelijke 
gronden en 
panden 

CDA Er wordt gesproken over af te stoten/verkopen van gemeentelijke 
gronden en panden. Dit moet nog onderzocht worden. Welke 
schriftelijke informatie is nu reeds beschikbaar voor de raad t.a.v. 
het vastgoedbeleid en de omvang van het gemeentelijke bezit van 
vastgoed? Als dit er niet of onvoldoende is, kan er dan een 
bijeenkomst belegd worden waarin de raad geïnformeerd wordt 
hierover? 
 
Antwoord college: 
De gronden en panden welke in het voorstel “Financieel Gezond” 
worden bedoeld zijn geen onderdeel van de gemeentelijke 
grondexploitaties. 
Het betreft gemeentelijke gronden, groenstroken en panden welke 
in eigendom zijn maar waar geen toekomstige 
(bouw)ontwikkelingen zijn gepland of plannen voor zijn.  
Het gemeentelijk beleid met betrekking tot gronden is opgenomen 
in de nota Grondbeleid 2016-2020 zoals vastgesteld op 30 juni 
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2016. 
Een overzicht van het gemeentelijke bezit van grond en vastgoed 
kan worden aangeleverd.  
Een onderzoek naar de mogelijkheden tot verkoop van de gronden 
en panden moet nog worden uitgevoerd. 
De raad zal geïnformeerd danwel verzocht worden om 
besluitvorming over de uitkomst en uitvoering van het onderzoek. 
 

44 19/3
0a 
en 
30b 

Duurzaamheid: 
ambities 2021-
2022 

CDA Welke ambities lopen vertraging op door de voorgestelde 
bezuinigingen? Wat is het plan? Wat kan wel en wat kan niet? 
 
Antwoord college: 
De ambitie is Energieneutraal 2030. De route daar naar toe wordt 
anders ingevuld. Het college zal minimaal inzetten op de verplichte 
activiteiten die worden benoemd in het Klimaatakkoord. Dit zal 
betrekking hebben op de Regionale Energiestrategie, de ruimtelijke 
inpassing daarvan en de Transitievisie Warmte met een 
uitvoeringsprogramma. De grondslag voor deze plannen zijn het 
Klimaatakkoord en het besluit om geen aardgas te leveren aan 
woningen per 2050. De activiteiten voor wat betreft een herijking 
van het Koersdocument Duurzame Energie zullen zich moeten 
richten op die activiteiten waarvoor geen extra middelen moeten 
worden aangewend. Eventuele pilots en de financiële 
ondersteuning daarvan zullen in het beleid vooraf worden benoemd 
en bij indiening van het plan worden beoordeeld op de 
beschikbaarheid van financiële middelen en de maximale 
emissiereductie danwel duurzame energie-opbrengst. 
Beleidsprikkels zullen dus voor het grootste deel afkomstig zijn van 
de instrumenten van het Klimaatakkoord en dus het Rijk of de 
provincie. Het college zal geen directe instrumenten inzetten anders 
dan de al lopende instrumenten (leningen en ESCo voor de eigen 
gebouwen).  
Initiatiefnemers en actoren in de gemeente Brummen moeten zich 
dus gaan richten op de instrumenten die vanuit het Klimaatakkoord 
worden aangereikt. Daarin zal de gemeente reactief zijn.  
De afspraken met de OVIJ omtrent handhaving energie bij bedrijven 
(Erkende maatregelenlijsten) zullen worden vastgelegd in de 
dienstverleningsovereenkomst die we met de OVIJ Hebben. 
  

45 37/7
2 

Reserve 
duurzaamheid 
Ligt op Groen 
naar alg reserve 

CDA Deze reserve is opgebracht door bijdragen van inwoners t.b.v. 
voorzieningen voor inwoners. Welke afspraken liggen ten grondslag 
aan de bijdragen in dit fonds? Kan dit geld ‘zomaar’ overgeheveld 
worden naar de algemene reserve? 
 
Antwoord college: 
Afspraken zijn vastgelegd uitvoeringsprogramma LOG. Geld kan niet 
zomaar overgemaakt worden naar de algemene reserve. Als dat 
gewenst is zal het beleid moeten worden aangepast 
 

46  Algemeen PvdA De relatie tussen de voorgestelde mogelijkheden en de programma-
onderdelen is niet in alle gevallen duidelijk. Verzoek is op per 
programma-onderdeel aan te geven welk nummer van de 
mogelijkheden daarbij hoort. 
 
Antwoord college: 
Deze toevoeging doen we niet in de notitie; in de burap en 
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perspectiefnota worden de bezuinigingen die worden voorgesteld 
opgenomen onder het betreffende werkgebied, waardoor het 
gevraagde inzicht ontstaat. 
 

47  Algemeen PvdA Een meer uitgebreidere toelichting op de uitgaven voor elk 
programma- onderdeel is wenselijk, opdat de getallen minder 
abstract zijn en meer ‘gaan leven’ 
 
Antwoord college: 
Als de fractie het informatiegehalte van de programmabegroting te 
laag vindt, dan is dit iets om in de auditcommissie te bespreken. Het 
presenteren van informatie is een compromis tussen alle 
detailinformatie en de grote lijnen. Als we hierin kunnen verbeteren 
dan denken we daar als college en organisatie graag in mee. 
  

48  Algemeen PvdA Niet bij alle mogelijkheden is duidelijk/expliciet aangegeven wat de 
consequenties / risico’s zijn. Meerdere voorstellen zijn nogal 
‘abstract’; onduidelijk wat de risico’s/ consequenties zijn.  
 
Antwoord college: 
Deze vraag betreft circa 40 voorstellen en er wordt niet concreet 
aangegeven waar het vraagpunt per voorstel exact zit. Daarmee is 
het niet goed mogelijk om deze vraag schriftelijk te beantwoorden. 
 

49 8 Recreatieter-
reinen 

PvdA Welke recreatieterreinen betreffen dit voorstel? 
 
Antwoord college: 
Het voorstel is om de uitgaven voor het onderhoud voortaan niet 
meer uit de algemene middelen te dekken, maar vanuit de reserve 
Recreatie en Toerisme, omdat recreatieterreinen een recreatieve 
rol vervullen. 
Zie ook beantwoording vraag 5. De gemeente beheert geen 
recreatieterreinen maar recreatieve voorzieningen in de openbare 
ruimte (banken, picknicksets e.d). 
 

50 9 Afvalfonds PvdA €200.000,- hogere inkomsten die toegevoegd worden aan de 
bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. Wat betekent dit 
concreet?  
 
Antwoord college: 
Dat betekent concreet dat dit bedrag in de komende jaren via 
tarifering of voorzieningen terug vloeit naar de inwoners. 
 

51 9 Reserve R&T PvdA Graag nadere uitleg hoe deze besparing in te boeken. Hoe kan 
aannemelijk gemaakt worden dat deze inzet van gelden ingezet 
worden voor het recreatieve klimaat van Eerbeek. Hoe zit het met 
de verdeling andere dorpen/kernen?   
 
Antwoord college: 
De opbrengsten van de toeristenbelasting zijn vrij besteedbaar. In 
Brummen is de gedragslijn om 25% van deze inkomsten ten gunste 
te laten komen van het recreatieve klimaat. Dit ongeacht kern of 
locatie. Meerwaarde ten gunste van het toeristisch belang 
prevaleert. 
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52 10 Laaggeletterd-
heid 

PvdA Heeft het aframen van het budget zonder gevolgen voor inwoners 
te maken met onderbesteding? 
 
Antwoord college: 
Nee. Aframing van het budget komt doordat het plan niet in 2019 
wordt gerealiseerd, maar nu gepland staat voor 2020. 
 

53 10 Sociale kaart PvdA Aan welke consequenties moeten we denken wanneer dit voorlopig 
uitgesteld wordt?  
 
Antwoord college: 
Er is op dit moment geen lokale digitale sociale kaart, er is wel een 
regionale sociale kaart voor de maatwerkvoorzieningen. Uitstel 
heeft daarom geen directe consequenties.  
 

54 10 Datakracht PvdA Waarvoor zijn deze informatiesystemen bedoeld? En met welke 
doelstellingen? 
 
Antwoord college: 
Het doel is om middels data en data analyse en AVG proof data 
delen, de administratieve last voor de inwoner, uitvoerenden en 
gemeente te gaan beperken. Ook kunnen we hiermee bijdragen aan 
het doel: betere zorg met minder kosten. 
Er zijn verschillende informatiesystemen ingericht en in gebruik 
voor onder andere de uitvoering van de Jeugdwet, Wet 
maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.  
Uitvoerenden werken met eigen systemen en data. Om te kunnen 
werken met data-analyse is ontsluiting van gegevens nodig.  
 

55 12 Reserve 
Afvalstoffenheff
ing 

PvdA Hoe kan,  in tegenstelling tot het afvalstoffenbeleid, een incidentele 
besparing ingeboekt worden?   
 
Antwoord college: 
Deze mogelijkheid wordt niet opgenomen, zie ook de 
beantwoording van de schriftelijke vragen van Lokaal Belang over 
dit onderwerp. 
 

56 12 Reserve 
VVE/OAB 

PvdA Hoe wordt het risico ingeschat wanneer er geen buffer meer is om 
meerkosten op te vangen? 
 
Antwoord college: 
Het risico is laag en zal deel gaan uitmaken van de jaarlijkse 
inventarisatie van risico’s.  
 

57 14 Reguliere 
uitvraag Milieu 

PvdA Wat zijn de consequenties van deze mogelijkheid?   
 
Antwoord college: 
Ruimtelijke plannen worden niet meer gecontroleerd of krijgen niet 
de benodigde milieukwaliteit. Met als risico meer bezwaar- en 
beroepsprocedures, dat besluiten worden vernietigd en dat we 
meer (plan)juristen moeten inzetten. 
Geen inzet meer op/ondersteuning bij politiek gevoelige dossiers 
zoals Lelystad Airport en het Goederenvervoer over het spoor. 
 

58 16 Open PvdA Wat zijn de consequenties? 
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Monumenten-
dag 

 
Antwoord college: 
De consequentie van het stopzetten van de gemeentelijke subsidie 
is dat de organisatie op zoek moet gaan naar andere 
inkomstenbronnen (crowdfunding / vrienden van… / donateurs / 
etc.) of dat de organisatie stopt met het organiseren van Open 
Monumentendag.  
 

59 16/ 
17 

Onderhoud 
Openbare 
ruimte 

PvdA Wat zijn de effecten? 
 
Antwoord college: 
De effecten zijn niet exact aan te geven, het is gewoon een 
budgettaire mogelijkheid. Bij de risico’s staat aangegeven welke 
risico’s het te weinig budget toekennen met zich meebrengt.  
 

60 17 Centrumplan 
Brummen 

PvdA Wat is het effect van deze mogelijkheid? 
 
Antwoord college: 
Inhoudelijk voor de uitvoering heeft deze mogelijkheid geen enkel 
effect. Het budget blijft voorhanden, maar wordt op een andere 
manier gedekt. Dekking vindt niet meer plaats vanuit de reguliere 
begroting, maar door een grondexploitatie. Dat is mogelijk omdat 
de gemeente op enkele locaties in het centrum winst kan maken.   
 

61  Onderzoeken 
sociaal domein 

PvdA Wanneer zijn de uitkomsten van de aangekondigde onderzoeken in 
het sociale domein uitkomsten beschikbaar? 
 
Antwoord college: 
De uitkomsten van de onderzoeken zullen vooral in het 3

e
 en 4

e
 

kwartaal 2019 gereed zijn.   
 

62 20 Bijzondere 
bijstand 

PvdA Welke consequenties zijn er te verwachten ingeval van versmalling 
van de regeling?  
 
Antwoord college: 
Hier moet nog onderzoek naar gedaan worden. Een eerste beeld is 
dat gedacht kan worden aan lagere vergoedingen, of maximalisering 
van bedragen. Denk bijvoorbeeld aan verlaging van de individuele 
inkomenstoeslag. 
 

63 20 Schuldhulpverle
ning stadsbank 

PvdA Hoe reëel is deze mogelijkheid? 
 
Antwoord college: 
Zie antwoord op vraag nummer 16. Vanwege een reeds 
gecontracteerde nieuwe aanbieder, en daarbij lager uitvallende 
kosten, is aframing van het budget realistisch. Kanttekening is dat 
uitgegaan wordt van de huidige aantallen en bij een hoger gebruik 
ook meer budget nodig is. 
 

64 21 Jeugdgezond-
heidszorg 

PvdA Hoe vaak wordt deze screening ingezet? 
 
Antwoord college: 
In 2018 hebben ca. 52 kinderen 2-4 jaar deelgenomen aan de 
logopedische screening. 
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65 21 Spreekuur SWB PvdA Gaarne indien mogelijk inzicht in de doelmatigheid van het 
spreekuur bij SWB.  
 
Antwoord college: 
Op dit moment worden voor de spreekuren in het dorp Brummen 
voor het Team Voor Elkaar 2 ochtenden per week gebruik gemaakt 
van ruimtes bij Stichting Welzijn Brummen. Hiervoor wordt huur 
betaald. De doelmatigheid van deze spreekuren is niet gemeten, de 
spreekuren worden goed bezocht. 
 

66 22 WMO 
begeleiding en 
ondersteuning 
ZIN 

PvdA Zijn de uitkomsten van de onderzoeken bekend en zo ja, wanneer 
worden de resultaten/uitkomsten en conclusies aan de raad 
voorgelegd?   
 
Antwoord college: 
Het eindresultaat van de onderzoeken zal in oktober/november 
2019 gereed zijn, de raad wordt over de uitkomst geïnformeerd. 
Daar waar aanpassingen nodig zijn in bijvoorbeeld de verordening 
worden deze voor besluitvorming voorgelegd aan de raad. 
 

67 22 Leerlingenver-
voer 

PvdA Hoeveel kinderen maken in totaal gebruik van het 
leerlingenvervoer?  Hoeveel kinderen zijn dat met een handicap of 
beperking en hoeveel kinderen zonder een handicap of beperking? 
Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor 
leerlingenvervoer? 
 
Antwoord college: 
Er worden rond de 110 kinderen met een taxi vervoerd. 40 van deze 
jongeren hebben de VSO leeftijd. Met deze groep worden dit jaar 
door TvE gesprekken gevoerd om jongeren te stimuleren zelf met 
het openbaar vervoer te reizen. Dit om zelfredzaamheid te 
bevorderen. 
 
Criteria om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen: 
1. Een jongere moet een handicap of beperking hebben, die er toe 
leidt dat deze jongere echt niet zelfstandig met het openbaar 
vervoer kan reizen of kan fietsen. Dit kan ook tijdelijk zijn, maar dan 
wel minimaal langer dan 3 maanden en in overleg. 
2. Jongeren die door hun levensovertuiging een school bezoeken die 
verder ligt dan de kilometergrens van 6 km 
 
 

68 24 Minimabeleid PvdA Hoeveel inwoners maken gebruik van de regelingen minimabeleid? 
Wordt het jaarlijkse budget volledig uitgegeven? 
Wat is de status van de zgn  “ Kleinsma gelden” voor  kinderen in 
armoede?  
Hoeveel kinderen hebben  sinds de invoering van de ‘Kleinsma-
gelden  daarvan geprofiteerd? 
Wat kost het onderzoek tbv de Voorzieningenwijzer 
 
Antwoord college:  
De uitgiften begroot voor 2019: € 490.500 
De Klijnsmagelden zijn gebruikt om per 2018 het minimabeleid met 
kindregelingen uit te breiden.  
Door de extra regelingen is 299 keer meer een regeling verstrekt. 
Het onderzoek naar invoering van de Voorzieningenwijzer wordt 
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binnen de huidige ambtelijke capaciteit gerealiseerd. Kan binnen de 
huidige capaciteit worden gerealiseerd 
 

69 26 Aandelen 
Leisure Lands 

PvdA Is met enige zekerheid aan te geven wat de eventuele verkoop van 
deze aandelen oplevert? 
 
Antwoord college: 
Nee. Het is uiteraard lastig om met enige zekerheid hiervoor een 
bedrag te noemen omdat de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn. 
Deze aandelen kunnen alleen aan mede-aandeelhouders te koop 
worden aangeboden. Hierbij is het dan de vraag of er belangstelling 
is en wat deze mede-aandeelhouders hiervoor vervolgens willen 
betalen. 
 

70 28 Rekenkamer PvdA Hoe is de inzet/besteding van het budget nu?  
 
Antwoord college: 
De rekenkamer is een instrument van de raad zelf, ons college heeft 
geen inzicht in de inzet/besteding. Wellicht kan de griffie dit inzicht 
verschaffen. 
 

71 29 Uitvoeringsbudg
et algemene 
bijstand 

PvdA Welke bezuiniging wordt verwacht?/ ingeschat? Zijn er risico’s 
indien in zee gegaan wordt met een nieuwe contractpartner? 
 
Antwoord college: 
Hier kan het college geen voorschot op nemen. Het onderzoek is 
recent gestart en er zijn nog geen voorlopige uitkomsten. 
 

72 31 WMO HH niet 
via PGB 

PvdA Wat is de juridische houdbaarheid van deze optie? Is hier 
jurisprudentie over?   
 
Antwoord college: 
Deze kop suggereert blijkbaar iets anders dan bedoeld is. Bedoeld 
wordt hier onderzoek naar Wmo HH zorg in natura. Uiteraard blijft 
HH via PGB mogelijk. 
 

 

 


