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Totaaloverzicht technische vragen 1e Bestuursrapportage 2020 

Nr. Pag. Onderwerp Fractie Vraag 

1 7 Financiële 
Ontwikkelingen 

PvdA Waarom wordt de grens aangaande de financiële afwijkingen 
> 50k€  aangehouden? 
 
Antwoord: 
Bij reguliere bestuursrapportages zijn de afgelopen jaren 
budgetontwikkelingen > € 10.000 toegelicht. In deze 
bestuursrapportage is er voor gekozen mede door de grote 
onzekerheden door de coronacrisis om op hoofdlijnen te 
informeren. We hebben ons beperkt tot de grote financiële 
afwijkingen groter dan € 50.000. Het streven is om de 
afwijkingen < € 50.000 die we in het 1e kwartaal zien in de 
loop van het jaar op te lossen binnen het programma. 
 
 

2 7 Overige 
Financiële 
Ontwikkelingen 

PvdA In de tabel staat bij “Overige ontwikkelingen” een bedrag van  
245 k€. Dit s een fictief bedrag om rekenkundig op het batig 
saldo van de begroting 2019 uit te komen. Waar denkt u dit 
bedrag te vinden en wat wanneer het genoemde bedrag niet 
gevonden kan worden. 
 
Antwoord: 
Dat klopt. Normaal gesproken maken we op basis van alle 
ontwikkelingen in de 1e bestuursrapportage een actuele 
eindejaarsprognose. Dit jaar doen we geen voorstel om de 
begroting aan te passen maar blijven we uit gaan van de 
vastgestelde begroting. Gelet op de grote onzekerheden door 
de coronacrisis is elk nieuw geprognosticeerd 
jaarrekeningsaldo een slag in de lucht. Mocht het bedrag niet 
gevonden worden dan komt het resultaat ten laste van de 
algemene middelen.  
 

3 7 Onderdeel A:  
Bijzondere 
Bijstand 

PvdA Bij het onderdeel “Bijzondere bijstand” wordt aangegeven dat 
enkele beleidsregels aangepast zijn, maar niet hebben geleid 
tot een beperking van de uitgaven.  
Welke beleidsregels zijn aangepast en welke uitgaven worden 
hier precies bedoeld? 
 
Antwoord: 
De beleidsregels bijzondere bijstand zijn op onderdelen 
aangepast. En dan met name in de hoogte van de 
vergoedingen en in de beoordelingstoets. Zo worden 
medische kosten alleen nog vergoed als deze daadwerkelijk 
onvoorzien waren. En wordt er gekeken of er geen 
voorliggende of lokale voorziening is, voordat bijzondere 
bijstand wordt verleend. Inwoners kunnen een beroep doen 
op bijzondere bijstand onder een aantal voorwaarden: 

 De kosten zijn noodzakelijk. 

 De kosten hebben een bijzondere of dringende reden. 
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 De kosten zijn onverwacht, waardoor een inwoner er 
niet voor kon sparen. 

 De kosten worden niet vergoed door een andere 
partij, zoals een verzekeraar. 

De reden dat de aanpassingen van de beleidsregels niet tot 
een vermindering van de totale kosten heeft geleid, is het 
oplopende beroep dat op de bijzondere bijstand wordt 
gedaan. Zo zijn er door invoering van De Voorzieningenwijzer 
meer rechtmatige aanvragers van een regeling zoals de 
individuele inkomenstoeslag. En blijft het aantal inwoners 
met een beschermingsbewindvoerder stijgen, waar de 
gemeente geen invloed heeft op de rechtmatigheid maar wel 
de kosten moet vergoeden. 
  

4 7 Onderdeel A: 
Bijzondere 
Bijstand 

PvdA Wat is de oorzaak van de kostenstijging voor 
beschermingsbewind?  
 
Antwoord: 
Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan 
uitspreken ten behoeve van een meerderjarige die naar 
objectieve maatstaven niet in staat is zijn belangen van 
vermogensrechtelijke aard zelf te behartigen. Redenen 
kunnen zijn de lichamelijke en/of geestelijke toestand, dan 
wel het door verslaving of andere omstandigheden 
verantwoordelijk zijn voor het ophopen van schulden. De 
maatregel houdt in dat de rechter een onafhankelijke, 
deskundige derde als bewindvoerder over het vermogen van 
de persoon aanstelt die de financiële huishouding overneemt. 
Gemeenten zijn verplicht om de kosten voor een 
bewindvoerder via de bijzondere bijstand te vergoeden. 
Als gemeente hebben we geen invloed op de maatregelen die 
rechters opleggen. De trend is al jaren dat het aantal stijgt en 
de verwachting is dat dit zo blijft. 
 

5 8 Onderdeel B: 
Gemeentelijk 
Vastgoed 

PvdA Welke gemeentelijk vastgoed komt in aanmerking voor 
verkoop?  
En op welke termijn.  
En wat is het huidige gebruik ervan? 
 
Antwoord: 
Met de verkoop van Zwarteweg 29 en Knoevenoordstraat 46 
zijn de laatste gemeentewoningen verkocht. In 2020 wordt 
een inventarisatie gemaakt van (overbodig) vastgoed en 
gronden die mogelijk in aanmerking komen voor verkoop. 
 

6 9 Onderdeel C: 
Omgevingswet 

PvdA Worden de kosten voor de omgevingswet vergoed door het 
Rijk?  
En welke ondersteuning kan de landelijke projectgroep 
leveren? 
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Antwoord: 
1. De invoering van de Omgevingswet (inclusief DSO) kost 

de gemeente in eerste instantie alleen maar geld. Vanuit 
de Rijksoverheid wordt geen enkele directe financiële 
bijdrage geleverd.  We dragen dus zelf extra af via het 
Gemeentefonds. Door het nieuwe uitstel van de wet en 
signalen die de VNG vanuit meerdere gemeenten heeft 
gekregen, ziet de VNG wel kans om de kosten van de 
implementatie van de Omgevingswet opnieuw bij het Rijk 
ter discussie te stellen. Het hoe, wat en wanneer is nog 
niet bekend (zie https://vng.nl/sites/default/files/2020-
05/financiele-afspraken-omgevingswet.pdf).  

 
2. De landelijke projectgroep biedt ondersteuning bij de 

implementatie, in de vorm van advies en handreikingen 
voor implementatie. Nederland is ingedeeld in regio’s en 
elke regio heeft een RIO (Regionale 
Implementatiecoaches Omgevingswet) toebedeeld 
gekregen. De RIO zorgt voor verbinding tussen regionale 
implementatie en het landelijk programma. Via de RIO 
kunnen ook regionale bijeenkomsten worden 
georganiseerd. Via de RIO zijn we als Brummen 
aangehaakt op het landelijk programma. 

 

7 10 Onderdeel D: 
Jeugdzorg en 
Participatiewet 

PvdA Bekend is dat voor jeugdwet/- zorg en participatiewet ook 
tekorten zijn ontstaan. Wanneer is bekend hoe groot die 
tekorten zijn?  
M.a.w. wanneer zijn die onderzoeken afgerond? 
 
Antwoord: 
In de Jaarstukken 2019 die binnenkort worden aangeboden 
aan de raad zijn de resultaten voor jeugdzorg en 
participatiewet opgenomen. 
Het onderzoek naar de tekorten jeugdzorg loopt. Op dit 
moment wordt onderzocht waardoor deze overschrijding 
veroorzaakt. In de 1e burap en Perspectiefnota zijn we er 
vanuit gegaan dat er structureel € 200.000 extra benodigd is. 
De overschrijding binnen de participatiewet vindt vooral zijn 
oorzaak in een scherpe begroting 2019. De toelichting op de 
overschrijding is opgenomen in de Jaarstukken 2019. 
 

8 11 Paragraaf 1: 
Covid-19 

PvdA Wat is er op dit moment bekend t.a.v. de financiële 
compensatie door het Rijk voor de extra kosten bij 
gemeenschappelijke regelingen (GGD, VNOG etc) als gevolg 
van de corona - crisis? 
 
Antwoord: 
In de Kamerbrief van 28 mei j.l. van de minister van BZK over 
de financiële impact van de coronamaatregelen op 
medeoverheden staat er nog geen volledig beeld is van het 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/financiele-afspraken-omgevingswet.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/financiele-afspraken-omgevingswet.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/28/kamerbrief-over-financiele-impact-corona-maatregelen-op-medeoverheden
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compensatiepkket voor medeoverheden tot en met 1 juni. Er 
lopen nog gesprekken tussen Rijk en medeoverheden over 
onder andere de veiligheidsregio’s en GGD-en. 
 

9 13 Paragraaf 1: 
Covid-19 

PvdA Wat is de overweging geweest om aan het Brummens 
weekblad een extra vergoeding te geven?  
Welke alternatieven zijn overwogen? 
 
Antwoord: 
De gemeente heeft een contract met het 
Brummens/Eerbeeks Weekblad (looptijd 2018 t/m 2021) voor 
plaatsing en verspreiding van de gemeentelijke pagina’s 
GemeenteThuis. Vanwege de coronacrisis heeft de uitgever 
laten weten de druk en verspreiding wellicht niet meer op te 
kunnen brengen omdat door onverwachte externe factoren 
de reclame inkomsten fors zijn gedaald. GBT en college 
hebben geconstateerd dat juist het thuis op papier ontvangen 
van de gemeentelijke pagina’s GemeenteThuis in deze 
crisistijd van groot belang is. Zeker voor kwetsbare 
doelgroepen. Vanwege de bijzondere omstandigheden is 
besloten tijdelijk niet het lage contracttarief te betalen, maar 
het commerciële tarief. De gemeente heeft dit besluit 
genomen wetende dat enkele andere sociaal 
maatschappelijke partijen om vergelijkbare redenen ook op 
deze wijze de continuïteit van de wekelijkse verschijning en 
bezorging van de krant zouden mogelijk maken. Omdat na het 
collegebesluit ook bekend werd dat het rijk een tijdelijk 
steunfonds in het leven heeft geroepen voor huis-aan-
huisbladen en lokale media, en omdat inmiddels een aantal 
maatregelen zijn versoepeld, is de extra steunbijdrage van de 
gemeente met ingang van 1 juni beëindigd.  
 
Andere alternatieven zijn ook overwogen. Denk aan…:  
- beëindigingen contract 
- enkel digitaal verspreiden van de pagina’s 
- overstap naar een andere uitgever. 
Al deze alternatieven zijn niet realistisch bevonden. Enkele 
redenen hiervoor:  
- er is sprake van een juridische overeenkomst met het 

weekblad 
- er is sprake van overmacht en dus niet aan de uitgever 

verwijtbaar gedrag 
- continuïteit in de verschijning en verschijningsvorm van 

de gemeentelijke pagina’s is gewenst 
- Minister Slob heeft provincies en gemeenten uitdrukkelijk 

verzocht (ook) lokale media de helpende hand te bieden 
- noodzaak van laagdrempelige gemeentelijke informatie 

op de deurmat is juist in crisistijd van groot belang 
- ook alle andere (buur)gemeenten hebben op hun lokale 

media en huis-aan-huisblad ondersteund vanuit het 
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belang van een goede verspreiding van het gemeentelijke 
nieuws.  

 

10 7 Onderdeel A: 
Jeugdzorg 

GL Verwachtte stijging jeugdzorg: waar is de verwachting op 
gebaseerd, op welke bron?  
Geldt dit alleen voor 2020 of werkt dit langer door? 
 
Antwoord: 
De verwachting is gebaseerd op de groei van de uitgaven in 
de afgelopen jaren. Het aantal jongeren dat gebruik maakt 
van jeugdzorg groeit. In 2019 was er sprake van een stijging 
met 9,2%. De groei van het aantal jongeren dat gebruik maakt 
van jeugdzorg is een landelijke trend. Sinds 2015 stijgt  het 
aantal jongeren dat in contact komt met jeugdzorg jaarlijks  
(bron : cijfers CBS en Binnenlands Bestuur 30042020). 
 
We zetten lokaal in op het bewerkstelligen van een daling van 
het aantal maatwerkvoorzieningen, o.a. door het bieden van 
informatie en advies en kortdurende cliëntondersteuning 
door TVE en inzet van de POH-Jeugd bij huisartsen. Daarnaast 
zijn de kosten moeilijk voorspelbaar (passende hulp, 
zorgplicht en open einde regeling). 
Landelijk vindt dit jaar een onderzoek plaats of structureel 
meer middelen beschikbaar moeten worden gesteld. 
 

11 7 Onderdeel A: 
Bijzondere 
Bijstand 

GL Vorig jaar gaf het college aan dat de Voorzieningenwijzer ook 
een hulpmiddel voor bezuinigingen Bijzondere Bijstand zou 
kunnen leiden.  
Heroverweegt het college de inzet van de 
Voorzieningenwijzer? 
 
Antwoord: 
Het College zal het minimabeleid inclusief de 
voorzieningenwijzer zoals met de Raad is afgesproken in 2020 
evalueren. 
 

12 9 Onderdeel C: 
Omgevingswet 

GL Ook in 2019 gaf het college aan dat er wel gewerkt werd aan 
het aansluiten op het DSO.  
Wat is er fout gegaan dat er nu weer 224000 nodig is, wat bij 
de begroting nog niet bekend was? 
 
Antwoord: 
In 2019 is op kleinere schaal  gestart, het was m.n. 
voorbereiden op en ontwikkelingen volgen. Dit heeft ook te 
maken met de voortgang van de wetgeving en de 
ontwikkeling van het DSO. Zeker het DSO was in 2019 nog 
niet voldoende ontwikkeld om als Brummen echt al 
implementatie in de organisatie te starten. Nu de wet- en 
regelgeving in grote mate vastligt, de ontwikkeling van het 
DSO gevorderd is en ook de software van de leveranciers 
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beschikbaar is, zijn we in 2020 gestart met concrete 
implementatiemaatregelen. Hieronder vallen o.a. de 
aanbesteding van de benodigde software, het bepalen van de 
benodigde aanpassingen in processen. Omdat alles nu meer 
vastligt, is het ook mogelijk de  financiële consequenties beter 
in beeld te brengen. Hierin wijkt Brummen niet af van andere 
gemeenten in Nederland. Op dit moment zijn wij trouwens de 
gevolgen van het uitstel van de wet aan het verwerken in het 
actieplan (acties + kosten). 
 
Verder verwijzen wij u naar de memo van maart dit jaar met 
als titel: ‘Uitnodiging raadsbijeenkomst Omgevingswet 12 
maart 2020’. In deze memo hebben wij het actieplan en de 
bijbehorende kosten aangekondigd en zijn we ook op de 
achtergronden ingegaan. 
 

13 9 Onderdeel C: 
Sociaal Domein 

GL Beheersing/sturing Sociaal Domein. Is dat echt incidenteel 
geld, uit diverse uitlating van de wethouder lezen wij dat het 
een structureel probleem betreft, is dit dan een reële 
verwachting? 
 
Antwoord: 
De € 36.000 voor uitbreiding van capaciteit in het sociaal 
domein is voor 2020 incidenteel benoemd omdat het een half 
jaar betreft; de keuze voor structurele uitbreiding loopt via de 
perspectiefnota en begroting. Daarin wordt voorgesteld om 
€ 75.000 per jaar te begroten om een financieel controller 
aan te kunnen stellen voor het sociaal domein. Kortom, een 
half jaar incidenteel € 36.000, daarna structureel € 75.000. 
 

14 9 Onderdeel B en 
C: Resterend 
Exploitatiebudg
et 

GL Resterende exploitatiebudgetten 2019: komt twee keer voor, 
met een verschil van € 120000 negatief. Kunt u dit nader 
duiden? 
 
Antwoord: 
Het saldo van de Jaarstukken 2019 is positief beïnvloed door 
budgetten die in 2019 niet zijn besteed en in 2020 tot 
besteding leiden. Het saldo in de 1e bestuursrapportage 2020 
bedraagt afgerond € 98.000 (negatief).  
Het onder onderdeel B genoemde bedrag van € 125.000 
betreft de gerealiseerde opbrengst van de verkoop 
gemeentegrond en een vergoeding van marktpartijen.  
Het onder onderdeel C genoemd bedrag van € 223.000 
betreft de resterende exploitatiebudgetten die in 2020 
benodigd zijn voor uitvoering van de genoemde taken in 
bijlage 2 (pagina 17).  
 

15 12 Paragraaf 1: 
Covid-19 

GL TOZO aanvragen: bij de TOZO wordt geen nader onderzoek 
gedaan naar inkomen van aanvrager, is 1200 per aanvraag 
dan niet wat overdreven? 
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Antwoord: 
Het Rijk heeft de uitvoeringsregels voor de TOZO regeling 
bepaald en daarin is opgenomen dat er achteraf toetsing van 
het inkomen plaatsvindt. 
Het Rijk heeft ook de hoogte van het bedrag bepaald. De 
gemeente Brummen heeft hier geen invloed op. 
 

16 12 Paragraaf 1: 
Covid-19 

GL Continuïteit in de zorg: wordt hiervan verwacht dat dit door 
gemeenten zelf opgebracht moet worden? Door wie zijn deze 
afspraken gemaakt? 
 
Antwoord: 
Deze afspraken over continuïteit in de zorg zijn gemaakt 
tussen Ministerie van VWS en de VNG.  
Deze afspraken gelden niet alleen voor het werkgebied 
Jeugdzorg maar ook werkgebied Maatschappelijke 
ondersteuning en Welzijn en het Doelgroepenvervoer. 
Voor wat betreft het doelgroepenvervoer is daarbij ook 
betrokken het Ministerie van OCW. 
De gemeente ontvangt vanuit het rijk middelen in de 
reguliere uitkering vanuit het gemeentefonds om zorg en 
vervoer te bekostigen. Deze middelen kunnen worden ingezet 
voor de doorfinanciering. 
  
Tussen Rijk en VNG worden nog afspraken gemaakt over het 
eventueel vergoeden van meerkosten in het sociaal domein. 
In afwachting daarvan worden de kosten continuïteitsbijdrage 
bijgehouden. 
 

17 15 Bijlage 1: 
Investeringen 

GL LEEF: Is het mogelijk om ICT projecten beter voor te bereiden, 
om te voorkomen dat extra kosten achteraf, voorkomen 
kunnen worden? Dit zijn geen kosten die niet vooraf 
uitgevraagd kunnen worden? 
 
Antwoord: 
Ja, we hanteren een procedure waarbij we bij de start van 
een project alle relevante aspecten op het gebied van 
informatievoorziening in beeld brengen en meenemen. We 
maken samen met de opdrachtgever een bewuste afweging 
op alle aspecten. Hierbij wordt expliciet gekeken naar inkoop, 
beschikbaar budget, licentie en onderhoudskosten, 
conversiekosten, beveiliging enz.  
Voor die projecten hebben wij een checklist opgesteld. Bij de 
(lopende) projecten hanteren wij ook deze checklist. 
Voorkomen moet worden dat vooraf niet goed alle kosten in 
beeld zijn gebracht.  
 
Bij de aanschaf van de applicatie LEEF is aan de voorkant van 
het project echter geen rekening gehouden met de extra 
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conversiekosten. Aanschaf applicatie vloeit o.a. voort uit het 
feit dat Voorst en Brummen niet op één licentie mochten 
blijven samenwerken.    
 

18 16 Bijlage 1: 
Investeringen 

GL Zou het mogelijk zijn om grote landbouwmachines niet zelf in 
te kopen, maar bijvoorbeeld samen met een buurgemeente? 
Of wordt deze de volledige werktijd gebruikt? 
 
Antwoord: 
Het aantal voertuigen bij onze buitendienst is hetgeen 
minimaal noodzakelijk is voor de reguliere werkzaamheden 
en deze voertuigen worden al zo optimaal mogelijk ingezet. In 
piekperioden is het zelfs noodzakelijk aanvullende tractie 
(veelal een tractor) te huren. De landbouwmachines van de 
buitendienst worden de volledige werktijd ingezet. Soms is dit 
echter wel weersafhankelijk. 
Voorbeeld is de grote tractor die gedurende het gehele jaar 
wordt ingezet op herstel van de bermen, onverharde wegen, 
vegen verhardingen, assistentie bij wintersnoei en/of water 
geven van beplantingen.   
Het is in het kader van type werkzaamheden en schaalgrootte 
van onze buitendienst niet haalbaar om materieel te delen 
met een buurgemeente. 
 

19 12 TOZO Groen 
Links 

Hoe kan het dat een TOZO-aanvraag € 400 per maand 
bedraagt, dus € 1200,00 per aanvraag = ca 1/3e van het 
toegekende bedrag. Is hier geen sprake van automatisering? 
 
Antwoord: 
De TOZO regeling is met grote spoed door het Rijk opgesteld. 
De voorbereidingstijd voor gemeenten was maar heel 
minimaal. Gemeenten hebben de opdracht om met grote 
urgentie uit te gaan voeren en met name uit te gaan betalen. 
Tijd om systemen te gaan aanpassen was er daarmee in het 
geheel niet. Het werk moest daarmee door medewerkers 
uitgevoerd gaan worden, zonder beschikbare automatisering. 
 

20 12 TOZO 
bedrijfskrediete
n 

Groen 
Links 

Hetzelfde geldt voor de bedrijfskredieten.  Deze TOZO 
bedrijfskredieten kosten ca € 1000,00 per aanvraag. Hoe kan 
het zijn dat deze kosten zo hoog zijn. 
 
Antwoord: 
Voor de bedrijfskredieten moet een deel inhoudelijk getoetst 
worden. Die specialisatie heeft ook het GROS onvoldoende in 
huis, waarvoor een gespecialiseerde externe organisatie 
wordt ingezet. Vandaar dat de uitvoeringskosten voor de 
toekenning van de kredieten hoger liggen dan voor de 
levensonderhoud-verstrekkingen. 
 

21  OZB D66 Welk deel van de OZB (in %%, eigenaren- en 
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gebruikersbelasting samen) was in 2019 en zal volgens 
planning in 2020 afkomstig zijn van: 
• onroerende zaken voor woningen ? 
• onroerende zaken voor niet-woningen ? 
 
Antwoord: 
In 2019  
OZB Woningen 66% 
OZB Niet Woningen 34% 
 
In 2020 
OZB Woningen 65% 
OZB Niet Woningen 35% 
 

22  OZB D66 Zijn er in de gemeente Brummen onroerende zaken waarover 
de gemeente géén OZB heft, dat wil zeggen buiten de in de 
Verordening onroerende-zaakbelastingen al genoemde 
vrijstellingen (art. 4)?  
Zo ja: 
• voor welke groep onroerende zaken is dat zo? 
• aan wie wordt over deze onroerende zaken wel OZB 
afgedragen? 
 
Antwoord: 
Er wordt geen OZB geheven over de bij wet (WOZ) 
uitgezonderde objecten. Dit zijn bijvoorbeeld objecten ten 
behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig 
geëxploiteerde cultuurgrond en onroerende zaken die in 
hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst. 
 
Over deze objecten wordt niets geheven en niets afgedragen. 
 

 

 


