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Programma 3
: Sociale
leefomgeving:

PvdA

Bij punt 1 van Werk en Inkomen wordt aangeven, dat we
tevreden zijn wanneer iedereen een passende werkplek heeft
en de werkgever de vastgestelde loonwaarde betaald als
inleenvergoeding.
De vraag is of deze ambitie realistisch is, omdat het landelijk
gezien problematisch is om met name mensen met een WSW
– indicatie een passende werkplek te vinden.
Antwoord:
Dit is een politieke vraag, hiervoor is het forum van 8 oktober
bedoeld.

2

32

Programma 3
: Sociale
leefomgeving:

PvdA

Op bladzijde 32 wordt gesproken over de tegenvallende
detacheringsopbrengsten.
Is het realistisch om aan te nemen dat er een tekort van € 30
k op de exploitatie van Werkfit ontstaat als gevolg van
tegenvallende detacheringsopbrengsten? Immers veel
bedrijven hebben nu als gevolg van Covid-19 epidemie
moeite om het hoofd boven water te houden en de
verwachting is dat de werkloosheid zal toenemen.
Antwoord:
Dit is een politieke vraag, hiervoor is het forum van 8 oktober
bedoeld.

3

64

11

Paragraaf E Bedrijfsvoerin
g
3. Personeel
en
Organisatie

CDA

Financiële
hoofdlijnen

4

5
32
27

Aanbieding
Focusgebied
SD
Progr. 3 Soc.
Leefomgeving

In hoeverre is/wordt beoordeeld of de procesgerichte
werkwijze van de organisatie past binnen het plan om
Brummen Robuust te maken? Of is de interne organisatie
daar al aantoonbaar voldoende effectief en efficiënt voor
ingericht?
Kan de quick scan voor vergelijking met andere gemeenten
hier behulpzaam bij zijn?
Antwoord:
Onderdeel van Brummen Robuust is een
bestuurskrachtonderzoek waarin ook de ambtelijke
organisatie wordt onderzocht. De quickscan waarnaar wordt
verwezen is een financieel hulpmiddel om onze inkomsten en
uitgaven naast vergelijkbare gemeenten te leggen. Deze scan
gaat niet in op de bestuurskracht van de organisatie.

CDA

Twee vragen over de scan Sociaal Domein:
1. Op blz 32 Focusgebied Sociaal Domein wordt in de 5e
alinea op 1 onderdeel summier iets gezegd over de
uitkomsten van de externe scan. Op blz. 5 bij punt 3 wordt
gemeld dat de versobering in het SD alleen succesvol kan zijn
als raad, college en ambtelijke organisatie schouder aan
schouder staan. Op blz. 27 Progr. 3 Soc. leefomgeving wordt
bij 'Wat willen we bereiken' niets gezegd over de gevolgen
voor inwoners en de wijze waarop zij betrokken worden in dit
traject.
- Onze vraag: waarom is hier geen aandacht voor in deze
begroting?
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Antwoord:
De reden dat we dit nog niet concreet in de begroting hebben
kunnen opnemen is dat het rapport van Berenschot nog niet
gereed is. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan
het rapport. Op 20 oktober a.s. zal Berenschot in een
gezamenlijke sessie met raad, college en ambtelijk
management het rapport presenteren en toelichten. Op dat
moment zal het traject naar besluitvorming raad in december
2020 inzichtelijk zijn. Ook de betrokkenheid van inwoners zal
daar dan een plek in krijgen.
2. De SD-scan zal uitkomsten genereren informatie geven
over de al dan niet efficiënte inrichting van de organisatie
binnen het SD.
- In hoeverre trekt u hier lering uit voor de totale organisatie?
Zie ook vraag 2.
Antwoord:
Uiteraard worden generieke aanbevelingen die waardevol
kunnen zijn voor andere werkgebieden binnen de organisatie
betrokken bij het continue ontwikkelproces binnen de
organisatie. Zoals uit de eerste presentatie van Berenschot
blijkt zullen de aanbevelingen zich specifiek richten op de
administratieve organisatie binnen het sociaal domein. Het ligt
niet in de lijn der verwachting dat deze specifieke
aanbevelingen meerwaarde hebben voor de andere
werkvelden.

5

64

Strategisch
HRM-beleid

CDA

Covid-19
- Hebben de Covid-19 maatregelen blijvend invloed op het
(strategisch) HRM-beleid? Zo ja, welke?
Antwoord:
Naar aanleiding van de huidige maatregelen wordt beleid
voorbereid over een blijvende, nieuwe manier van werken
(een combinatie tussen thuis werken en op kantoor). Dit is
een breed project ‘tijd- en plaatsonafhankelijk werken’ te
e
starten in het 4 kwartaal 2020. Daarbij betrokken worden
ICT/ huisvesting / organisatiecultuur / financiën /
Arbowetgeving.

6

64
38

Paragraaf E bedrijfsvoerin
g
Basistaken
bedrijfsvoerin
g en
fin./Overhead

CDA

Het vervangingsbudget is begroot op een
ziekteverzuimpercentage van 4%. Op blz. 64 staat dat 'dit nog
altijd lager is dan het verzuimpercentage in de praktijk'. Op
blz. 38 1e al. staat dat 'bezien moet worden of het nu
opgenomen budget voldoende is'.
- Wat wordt met dat laatste bedoeld?
- Is er wel of geen beleid voor het vaststellen van het budget
voor ziektevervanging?
- En als het er wel is, welk beleid is dat dan?
Antwoord:
- Bedoeld wordt dat we verwachten dat we de basis
budgettair op orde hebben gebracht en dat we in 2021 net als
bij alle andere budgetten bezien of dit ook daadwerkelijk zo is.
- We hanteren de volgende richtlijnen:
e
 De 1 vier ziekteweken niet vervangen.
 Prioriteit op vervangen in dienstverlenende
2
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klantprocessen.
Met deze richtlijnen is beoogd dat het vervangingsbudget
procentueel lager kan zijn dan het daadwerkelijke
verzuimpercentage.
Als we met veel langdurige ziekte te maken krijgen, kan het
budget nog niet toereikend zijn. Maar we hebben een
realistische raming gemaakt op basis van ervaringscijfers.

7

63
32

8

89

Paragraaf E Bedrijfsvoerin
g
2.
Kwaliteitszorg
Programma 3
-Soc.
Leefomgeving
Focusgebied
SD

CDA

Tabel verloop
reserves

CDA

Er wordt op blz. 63 melding gedaan van het benoemen van
een kwaliteitsmedewerker.
Op blz 32 wordt niet gesproken over de
kwaliteitsmedewerker.
- Kan de reden van het opnemen van deze functie op blz. 63
aangegeven worden?
- Betreft dit een functie die toegevoegd wordt aan het TvE?
Antwoord:
De functie van kwaliteitsmedewerker die genoemd staat op
p.63 is geen nieuwe functie, daarom wordt deze ook niet
specifiek op p.32 genoemd. Door vertrek van deze
functionaris eind 2019 is in 2020 een nieuwe
kwaliteitsmedewerker benoemd. Deze functie staat op p.63
benoemd omdat punt 2 van de paragraaf Bedrijfsvoering gaat
over kwaliteitszorg in onze organisatie.
- Dit betreft dus een bestaande functie binnen Team voor
Elkaar.
De reserve afvalstoffenheffing loopt naar € 28.000 ultimo
2024.
- Graag een toelichting op het verloop van deze reserve en
eventuele gevolgen voor de jaren na 2024.
Antwoord:
Deze bestemmingsreserve wordt ingezet om 100%
dekking te verkrijgen.
Bij de tariefstelling van de heffing wordt gewerkt met een
gemiddelde vierjaarlijkse kostenontwikkeling. Gevolg van
deze systematiek is dat er jaarlijks onder- of overdekkingen
ontstaan ten opzichte van de kosten. Deze worden
verrekend met de reserve. De reserve moet aan het eind van
de vierjaarlijkse periode rond nihil uitkomen en mag er niet
toe leiden dat de reserve op enig moment negatief is.
Wij teren jaarlijks in op deze reserve. Dit is ook de doelstelling
van deze reserve. Teveel betaalde gelden worden geleidelijk
aan teruggegeven aan de inwoners. Zoals u uit de
Jaarstukken hebt kunnen opmaken stijgen de kosten van
afvalverwerking en zijn er grote onzekerheden over de
inkomsten uit het Afvalfonds. Voor uw beeld, over de jaren
2015 t/m 2019 is er gemiddeld € 372.000 ontvangen. Richting
2024 gaan we nog uit van een jaarlijkse bijdrage van €
100.000.
We hebben mede dankzij de bijdrage van het Afvalfonds een
flinke reserve kunnen opbouwen, maar deze neemt af. Dus
voor de toekomst moeten de tarieven voor de
afvalstoffenheffing stijgen op basis van de informatie welk nu
bekend is. Jaarlijks wordt de berekening geüpdatet.
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Saldo 1 januari 2020
Exploitatie-effect 2020
Saldo 1 januari 2021
Exploitatie-effect 2021
Saldo 1 januari 2022
Exploitatie-effect 2022
Saldo 1 januari 2023
Exploitatie-effect 2023
Saldo 1 januari 2024
Exploitatie-effect 2024
Saldo 1 januari 2025
Exploitatie-effect 2025
Saldo 1 januari 2026
Exploitatie-effect 2026
Saldo 1 januari 2027
Exploitatie-effect 2027
Saldo 1 januari 2028

9

GL

2.102.130
-601.565

3,50%

1.500.565
-458.994

3,50%

1.041.571
-434.150

5,00%

607.422
-342.304

10,00%

265.118
-237.007

10,00%

28.111
673

15,00%

28.784
933

2,00%

29.718
-20.652

1,00%

9.065

Is er een visie op huisvesting en thuiswerken? Als er de helft
van de tijd thuisgewerkt wordt, kan het gemeentehuis meer
multifunctioneel gebruikt worden en kunnen bijvoorbeeld
Werkfit en SWB of bibliotheek medegebruiker worden?
Antwoord:
Zoals in het antwoord bij vraag 5 ook is aangegeven werken
we aan een beleid voor een blijvende, nieuwe manier van
werken. Als er kansen ontstaan voor multifunctioneel gebruik,
dan komen die bij dat beleid in beeld.

10

Bijlage 1

GL

Het is niet duidelijk in hoeverre de ideeën van de fracties en
samenleving in de begroting verwerkt zijn.
Antwoord:
De bijlage bevat het totaaloverzicht aan ideeën, gebundeld
als kansenlijst. Het is ter beoordeling van de indieners van
deze ideeën zelf om te bezien in hoeverre de ideeën zijn
verwerkt.

11

10

GL

Kwaliteit inzet Eerbeek van incidenteel naar structureel, wat
wordt hier onder verstaan?
Antwoord:
Hier wordt onder verstaan dat met structurele budgetten de
kwaliteit kan worden gewaarborgd doordat er dan ook
structurele inzet kan worden gepleegd.

12

11

GL

Gezien de problemen van de gemeente, zou er geen externe
scan naar de gehele uitgaven moeten worden gedaan, op zijn
minst een benchmark?
Antwoord:
Dat is de reden waarom we in het kader van het financieel
herstelplan spreken over een quick-scan om onze gemeente
te vergelijken met andere vergelijkbare gemeenten (p.11)
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GL

De grote financiële problemen van de gemeente. Hoe
voorkomt het college dat dit in de toekomst weer gebeurd?
Waar zijn in het verleden de grootste fouten gemaakt?
Antwoord:
Dit is een politieke vraag, hiervoor is het forum van 8 oktober
bedoeld.

14

15

GL

Dienstverlening voorlopig maar even niet monitoren?
Bespaart weer kosten.
Antwoord:
Dit is een politieke vraag, hiervoor is het forum van 8 oktober
bedoeld.

15

17

GL

Verzekeringspremie gestegen met € 100.000? Wat voor
verzekering is dit en hoe kan die premie zo fors stijgen?
Antwoord:
Dit is de Appa verzekering voor de pensioenen van politieke
ambtsdragers. Er moet verzekeringspremie worden betaald
voor actieve en niet actieve wethouders.
Zoals in de leeswijzerbijeenkomst is toegelicht zijn er meer
wethouders waarvoor we pensioen moeten afdragen en is de
premie verhoogd.

16

19

GL

Voorbeeldige overheid schrijven we de laatste jaren steeds
op. Hoe komt het dat het niet tot uitvoering komt?
Antwoord:
Dit is een politieke vraag, hiervoor is het forum van 8 oktober
bedoeld.

17

19

GL

Alinea Wat willen we bereiken…..breed beleidsterrein met
hoge urgentie: Is deze hoge urgentie gebaseerd op de
urgentie van het landelijk Deltaplan biodiversiteit en van het
onomkeerbare ingezette beleid van minister Schouten naar
een duurzame/sterk landbouw waarin de kringlooplandbouw
definitief is ingezet?
Antwoord:
Nee.
U schrijft een Programmatische aanpak: Welk Programma is
dit?
Antwoord:
We zijn dit jaar gestart met het programma Klimaat en
duurzaamheid.

18

20

GL

Eerbeek. We zijn tevreden als de haalbaarheid duidelijk is en
tot uitvoering is overgegaan: dit impliceert dat de
haalbaarheid een feit is, terwijl nog duidelijk moet worden wat
haalbaar. Hoe moeten wij dit lezen?
Antwoord:
De samenwerkende partijen in Eerbeek hebben afgesproken
dat er gewerkt wordt via de provinciale aanpak
5
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gebiedsontwikkeling. Deze aanpak kent 5 te onderscheiden
fasen:
1) Pre-verkenning;
2) Verkenning;
3) Plan-uitwerking;
4) Realisatie;
5) Exploitatie & Beheer.
De pre-verkenningsfase is door partijen afgesloten met het
ondertekenen van een intentieovereenkomst. Hierin is ook
een projectenboek met te verkennen projecten opgenomen.
De diverse projecten bevinden zich nu in de verkenningsfase
of in de plan-uitwerkingsfase. Daarin wordt de haalbaarheid
beoordeeld. Indien een plan voldoende haalbaar is dan wordt
met de plan-uitwerkingsfase of met de realisatiefase gestart.
De samenwerkende partijen zijn voornemens de
intentieovereenkomst in een samenwerkingsovereenkomst
over te laten gaan.

19

21

GL

Omgevingswet. Hoe gaat het college dat allemaal fixen in een
jaar? Er is nog niet eens een omgevingsvisie: is er een
kalender voor de raad?
Antwoord:
De raad heeft kennis kunnen nemen van het actieplan dat is
opgesteld. Op 10 september heeft de projectleider de
raadsleden bijgepraat.

20

22

GL

Onderhoud wegen. In het voorjaar hoorden we dat het
onderhoud al op geruime achterstand staat. Kijkende naar
met name trottoirs in de gemeente, klopt dit wel. Hoe zijn we
in staat om dit juist nu in te lopen?
Antwoord:
Wij hebben in maart het Beheerplan wegen 2020-2024
vastgesteld. Op basis van dit plan hebben wij de
onderhoudsbudgetten voor de komende jaren verhoogd.
Hierdoor kan een inhaalslag gemaakt worden in het
onderhoud (basis op orde).

21

22

GL

In de fysieke leefomgeving zijn we vooral tevreden als al het
grijs op orde is. Waar blijft het groen. De structuurplannen
voor de kernen zijn bijna 20 jaar oud, er is in die 20 jaar veel
veranderd, wat gaat u doen?
Antwoord:
De groenstructuur van de gemeente is in de loop van de tijd
niet gewijzigd. De onderhoudssituatie en conditie van de
beplantingen wel. Na jaren van bezuinigen op het onderhoud
van het groen waren wij begonnen met een inhaalslag in het
groen. Ook zijn we dit jaar begonnen het onderhoudsniveau
van het groen te verhogen. We zien echter dat uitgesteld
onderhoud gecombineerd met drie extreem warme en droge
zomers hun tol hebben geëist en dat beplantingen in een
zorgelijke staat verkeren. De beplanting moet “klimaatproof”
gemaakt moeten worden. Wij zijn daarom gestart met het
opstellen van een nieuw boombeleid- en beheerplan.
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GL

Er wordt vanuit gegaan dat normaliseren gunstig werkt op de
uitgaven: waarop is dat gebaseerd?
Antwoord:
Uitdagingen en vragen horen bij ouderschap. We zetten in op
wat ouders en andere opvoeders zélf aan oplossingen
kunnen bedenken. De ervaring is dat hierdoor minder beroep
gedaan wordt op door gemeente gefinancierde voorzieningen.
We gaan dit monitoren.

23

28

GL

Wat verstaan we onder jobcarving en functiecreatie. Kunt u
specifieke voorbeelden geven hoe en waar werkfit deze
tooling in zou kunnen zetten?
Antwoord:
Jobcarving:
Bij jobcarving worden de verschillende taken van een baan
(of verschillende banen) geanalyseerd en opnieuw
samengevoegd tot een nieuwe baan (of banen). Een functie
kan zo geschikt worden gemaakt voor medewerkers met een
arbeidsbeperking. Voor werkgevers die hiermee aan de slag
gaan, zijn ondersteunende voorzieningen beschikbaar via de
gemeente Brummen of via het UWV.
Functiecreatie:
Functiecreatie is het efficiënter organiseren van
bedrijfsprocessen door de werkzaamheden opnieuw te
verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren,
relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen
te voegen tot nieuwe duurzame banen. Zo doet
gekwalificeerd personeel het werk waarvoor het is opgeleid
en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt .
Deze tools zijn in principe bij alle bedrijven in de gemeente
Brummen inzetbaar, maar meestal bij middel/ en grote
bedrijven het meest succesvol omdat daar de mogelijkheden
beter zijn

24

28

GL

Hoe gaan we de doelgroepen goed bereiken en hoe zetten
we in op vroegsignalering?
Antwoord:
We bereiken de doelgroepen via de inloopspreekuren, door
afstemming en samenwerking huisartsen en POH-Jeugd,
door actief en zichtbaar te zijn op school en de samenwerking
met leerkrachten op school te intensiveren. Hierdoor zullen
we met elkaar als Team voor Elkaar, huisartsen, POH-Jeugd,
leerkrachten in de klas eerder signalen gaan herkennen,
oppakken en er vroegtijdiger bij zijn.

25

29

GL

Digitale vaardigheden ontbreken weer en dat terwijl hierop
versnelling vanuit de landelijke overheid is gezet: digitale
inclusie. Als de corona ons iets leerde was het wel dat dit
belangrijk is. Bibliotheken richten steunpunten in, extra geld
voor digisterker.
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Antwoord:
Dit is geen vraag maar een opvatting.

26

30

GL

Wanneer zijn we tevreden: tekst is niet af
Antwoord:
Deze zin is inderdaad niet goed overgenomen in de
definitieve begroting. De zin luidt: ‘We zijn tevreden wanneer
de ambities en acties van het Sportakkoord Brummen samen
met alle partners zijn gerealiseerd.’ Wij sturen u nog een
addendum waarin we deze aanvulling meenemen.

27

55

GL

Herplant: is er een visie op meer divers en klimaatadaptief
herplanten. Worden de aantallen te herplanten bomen
gehaald?
Antwoord:
Nee, we hebben hierop geen visie en we halen de aantallen
te herplanten bomen niet door het extreme weer van de
afgelopen jaren.

28

64

GL

Waarom een groter aantal managers?
Antwoord:
De toename komt door het opnemen in de loonsom van de
coördinator Werkfit. Deze was gedurende de opstartfase
interim ingehuurd en nog niet opgenomen in de loonsom.

29

5

VVD

Blz 5 onder 3 staat dat inwoners en ondernemers via de OZB
moeten bijdragen aan de stijging van de zorgkosten. Heeft dat
betrekking op alle inwoners? Zo nee, om welke inwoners gaat
dit precies?
Antwoord:
Dit heeft alleen betrekking op inwoners en bedrijven /
organisaties die OZB betalen.

30

6

VVD

Blz 6 onder 5 staat dat er vanuit het college een bestuurlijk
kernteam is ingericht. Wie maken deel uit van dit team en hoe
is dit tot stand gekomen?
Antwoord:
Burgemeester Van Hedel en wethouder Van Burgsteden
maken deel uit van dit bestuurlijk kernteam. Dit kernteam is
ingesteld door het college om de verschillende processen
goed op elkaar af te stemmen. U leest hier meer over in onze
brief van 15 september 2020 aan het presidium.

31

8

VVD

Blz 8 eerste tabel staat een kostenstijging WMO begeleiding
van 600.000 euro. Een stijging ten opzichte van wat/welk
bedrag?
Antwoord:
Zoals toegelicht in de raadsbijeenkomst op 27 augustus zijn
dit de wijzigingen ten opzichte van de stand Perspectiefnota
2021-2024.
En waarop is deze kostenstijging gebaseerd, op rapport
8
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Berenschot? Zo ja, hoeveel schat Berenschot in aan
kostenstijging?
Antwoord:
Zoals aangegeven in de leeswijzerbijeenkomst van 24
september hebben we de uitkomsten van bureau Berenschot
nog niet meegenomen in de programmabegroting 2021-2024.
Ook staat er een hogere premie pensioen wethouders van
100.000 euro. Is dit een verhoging tov vorige jaren en is dit
structureel?
Antwoord:
Dit is een structurele verhoging ten opzichte van de stand
Perspectiefnota 2021-2024.
Waarom kost evaluatie/onderzoek tarievennota sportaccomm.
E 15000? Kan dat niet door eigen ambtenaren worden
gedaan?
Antwoord:
Naast de evaluatie willen we onderzoeken of het deel van de
integrale kostprijs - dat als huur in rekening wordt gebracht verhoogd kan worden. Dit vergt tijdelijk extra capaciteit en
kunde. Het is een specialistische onderzoeksvraag, waarbij
kritisch gekeken wordt welke taken de ambtenaren zelf
kunnen vervullen en waarvoor expertise nodig is.

32

9

VVD

Blz 9: innovatiesubsidie soc domein van 50>25k, Waarom
niet naar E 0, gezien de nog te bespreken uitkomsten externe
scan Berenschot?
Antwoord:
Dit is een politieke vraag, hiervoor is het forum van 8 oktober
bedoeld.

33

21

VVD

Blz21 onder centrum Brummen. Daar staat twee maal bij
wanneer zijn we tevreden ‘als in 2020 iets gerealiseerd is’. Dit
is de begroting 2021. Moet daar niet 2021 staan?
Antwoord:
Deze zinnen zijn inderdaad niet goed overgenomen in de
definitieve begroting. In beide gevallen moet hier 2021 staan.
U ontvangt hiervoor van ons nog een erratum.

34

28

VVD

Blz 28 WMO onder 4 bij wanneer zijn we tevreden. Daar staat
dat we tevreden zijn als er meer meldingen huiselijk geweld
worden gedaan bij Veilig Thuis. Hoe moeten we dat
interpreteren?
Antwoord:
Veilig Thuis is het meldpunt voor huiselijk geweld. Dit is
wettelijk geregeld in de Wmo, artikel 4. Wij streven ernaar dat
meer hulp- en adviesvragen van inwoners, professionals en
omstanders terecht komen bij Veilig Thuis, zodat er beter
preventief gewerkt kan worden.

35

48

VVD

Blz 48: risico inventarisatie is nu hoger dan bij Pnota: wat was
9
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bedrag ttv vaststellen Pnota, waarin zit verschil tov
inventarisatie nu?
Antwoord:
De risico-inventarisatie die in juni door de raad bij de
behandeling van de Perspectiefnota is vastgesteld bedroeg
€ 4.194.000. De actualisering in de programmabegroting komt
op een lager bedrag uit nl. € 3.394.270. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de risico’s met betrekking tot corona die
naar beneden zijn bijgesteld.

36

60

VVD

Blz.60: Overzicht van de rentebaten van verstrekte leningen
aan verschillende partijen. Wat zijn de bedragen en looptijden
van deze diverse leningen?
Antwoord:
In de tabel vindt u de oorspronkelijk lening, het laatste jaar
van aflossing en het saldo per 31-12-2019.
Oorspronke-

Eind jaar

Saldo

lijk bedrag

aflossing

31-dec-19

Lening aan:

37

63

VVD

Stichting Welzijn Brummen

€

544.536,26

2036

€

337.256,92

Vitens achtergestelde lening
Alliander Besluit 29 mei 1997 Nuon

€ 1.432.200,00
€ 846.663,13

2021
2031

€
€

190.960,00
846.663,13

Ijsselwind

€

2037

€

58.333,00

TOTAAL GENERAAL

€ 2.881.732,39

58.333,00

€ 1.433.213,05

Blz 63: kunt u ons informeren wanneer we hebben besloten
een kwaliteitsmedewerker in TvE aan te trekken?
Antwoord:
Binnen de formatie hebben we deze functie in 2017 ingevuld.
Zie verder antwoord vraag 7.
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Blz 64/65: graag zien wij een staatje waarin is opgenomen de
totale loonsom 2020 en 2021, gesplitst naar kosten eigen
organisatie en inhuur.
Antwoord:
De splitsing welke kosten naar eigen personeel en welke
kosten naar inhuur gaan, worden jaarlijks na afloop van het
jaar in de loonkostenanalyse aan de Raad geduid. Zie
bijvoorbeeld de jaarrekening 2019.
Het loonsombudget is leidend voor de kosten van de eigen
organisatie en de inhuur.
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Blz. 90: hoe is de ontwikkeling van het fonds LoG in 2020 en
2021? Komt er per nieuwgebouwde woning nog steeds E
5000 bij?
Antwoord:

De ontwikkeling van het fonds in 2020:
Op pagina 34 van de 2e bestuursrapportage 2020 wordt het
verloop van de reserve weergegeven
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In 2021:
Op pagina 89 van de Programmabegroting wordt het verloop
van de reserve weergegeven

Per saldo neemt de reserve in 2021 toe met afgerond €
30.000. Er wordt een bijdrage geraamd vanuit een af te
sluiten grondexploitatie. Daarnaaast worden er uitnames
gedaan ten behoeve van diverse duurzaamheidsprojecten en
het Landschapscontract.
Volgens het vastgesteld beleid rond het Ligt op Groenfonds
komt er per nieuwe woning € 5.000 bij.
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Blz 97: graag verklaring voor wijziging subsidieplafond sub
11, 12, 15 en 16
Antwoord:
Er is gevraagd om een verklaring te geven op de wijzigingen
van de budgetten van een aantal beleidsterreinen in bijlage 1
van de programmabegroting 2021-2024 op blz. 97.
Dit zijn:
11. Maatschappelijk beleid: De verlaging van het
subsidieplafond naar € 140.138 wordt veroorzaakt doordat de
subsidie aan ´De Mollenhof´ is beëindigd.
12. Sociale cohesie: De verhoging van het subsidieplafond
naar € 60.717 wordt veroorzaakt door het instellen van een
subsidiebudget voor het aanvragen van een
innovatiesubsidie.
15. Sport en Cultuurbeleid: De verhoging van het
11
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subsidieplafond naar € 1.171.523 wordt veroorzaakt door het
besluit van de Raad om het subsidiebudget aan Stichting
Sportkompas te verhogen met € 50.000.
16. Gezondheidsbevordering: De verhoging van het
subsidieplafond naar € 374.141 wordt veroorzaakt door een
stijging van de inwonersbijdrage van de GGD.
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Overige vragen:
U schrijft in uw brief van 15-9 aan het raadspresidium dat u
door de externe scan sociaal domein wel een beeld hebt
gekregen van mogelijke besparingen. Welke zijn de meest in
het oog springende?
Antwoord:
Daar lopen we niet op vooruit. Het definitieve
onderzoeksrapport is nog niet beschikbaar.
De provincie wil de stand van de algemene reserve per 1-121 kennen. Die wordt natuurlijk beïnvloed door o.m. het
jaarresultaat 2020, de komende maanden en de voorziening
voor (of afwaardering van) het Burgersterrein. Kunt u
desondanks, met een zekere marge, een inschatting maken
van de stand van de algemene reserve?
Antwoord:
Als de inschatting van de tweede burap werkelijkheid wordt
en we een jaarresultaat van ongeveer nul hebben, dan geeft
het overzicht van de algemene reserve op p.89 een
inschatting. Gelet op de Covid-19 ontwikkelingen is de marge
van deze inschatting nog groot . We informeren u over de
eindstand van 31/12/2020 via de reguliere p&c-cyclus.
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Blz 08 - Evaluatie onderzoek en onderzoek
sportaccommodaties
Waarom pas in 2021 een onderzoek instellen naar de
tarieven van de sportaccommodaties en een extra uitgave
van een bedrag van € 15.000,00 doen. Volgens een
aangenomen motie van de gemeenteraad van 27 juni 2019
zouden deze kosten dekkend worden.
Antwoord:
De motie luidt: ‘Evalueren van de huidige Tarievennota
Sportaccommodaties en onderzoeken of het deel van de
integrale kostprijs dat als huur in rekening wordt gebracht,
verhoogd kan worden’. Aan deze aangenomen motie is tot op
heden geen gehoor gegeven. Onze tarievennota is in
november 2006 door de raad vastgesteld en trad per 1 januari
2008 in werking. U heeft terecht aangegeven dat een
evaluatie – na op dat moment ruim 11 jaar – goed zou zijn.
Het wordt tijd om aan de motie concreet uitvoering te geven.
Dat dit pas in 2021 is en niet in 2020 heeft te maken gehad
met het feit dat dit nog niet was meegenomen in de begroting
van 2020 en de ambtelijke capaciteit en kunde ontbreekt om
dit zelf te doen (zie opmerking VVD).
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Er wordt bijna een half miljoen meer uitgegeven aan de
ambtelijke organisatie, management en gemeentesecretaris.
Graag een onderbouwing van de forse stijging van deze
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l

kosten .
Antwoord:
Dit heeft te maken met de stijging van werkgeverslasten
(pensioenpremie, ZVW, etc.) en een verhoging van de cao
salarissen.
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