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Totaaloverzicht technische vragen Perspectiefnota 2021-2024 

Nr. Pag. Onderwerp Fractie Vraag 

1 6 D. Activiteiten 
2021: 
wegenplan 

CDA Wat is het huidige kwaliteitsniveau (2019/2020)?  
 
Antwoord: 
In het najaar van 2019 is een kwaliteitsniveau gemeten dat 
onderin het kwaliteitsniveau basis ligt. De asfaltverhardingen 
scoren gemiddeld een 5,6 en de elementenverhardingen een 
6,2 (kwaliteitsniveau basis loopt van 5,5 tot 7,5) 
 

2 6 
 
12 

D. Activiteiten 
2021: 
onderzoek SD 
Basis op orde, 
in control 

CDA Klopt het dat er € 75.000 begroot is voor een extern 
onderzoek voor meer control in het SD? 
Zo ja, wat is de onderzoeksopdracht? Wanneer is dit 
onderzoek afgerond? 
Zo nee, waar is de € 75.000 dan voor bestemd? 
 
Antwoord: 
Nee, de € 75.000 voor meer control is niet bedoeld voor een 
extern onderzoek. Dit bedrag is bedoeld om een financieel 
controller aan te kunnen stellen voor het sociaal domein. 
 

3 10/
12 

Burgersterrein CDA Kan meegedeeld worden wat het afboekverlies van het 
Burgersterrein is? 
 
Antwoord: 
Het Burgersterrein is in de door uw raad vastgestelde 
grondexploitatie gewaardeerd als bedrijventerrein.  
Een invulling van het Burgersterrein met een Logistiek 
Centrum kent een lagere grondwaarde. 
De onderhandelingen over de verkoop van de grond of 
mogelijk uitgifte in erfpacht zijn nog niet afgerond. Het exacte 
bedrag is dan ook niet bekend. 
Duidelijk is wel dat er minder opbrengsten zijn dan bij uitgifte 
ten behoeve van een regulier bedrijventerrein 
 

4 14 Totale 
investeringsrui
mte jaarlijks 
vastleggen 

CDA De aanbeveling is om een methode te ontwikkelen voor de 
berekening van het bedrag aan nieuwe kapitaallasten voor de 
totale investeringsruimte p.j.  En om een investeringsplan 
voor 4 jaar op te stellen. Twee vragen: 1. Worden er naast het 
ontwikkelen van een ‘methode voor een berekening bedrag 
nieuwe kapitaallasten’ ook toetsingscriteria opgesteld voor 
nieuwe investeringen? Of bestaan deze al? 2. Klopt het dat 
het investeringsplan voor 4 jaar jaarlijks met de 
begrotingsbehandeling bijgesteld/geactualiseerd wordt? 
 
Antwoord: 
Ad 1: Op basis van de Nota investerings- en 
afschrijvingsbeleid 2018 bestaan er al toetsingscriteria.  
Een investering moet een meerjarig nut hebben. Termijnen 
van afschrijving ligt vast in deze nota. Investeringen < 
€ 12.500 worden in het jaar zelf ineens afgeschreven. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Brummen/CVDR614891.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Brummen/CVDR614891.html
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Budgethouders toetsen jaarlijks welke investeringen nodig 
zijn. Veelal zijn investeringen vervangingen en hiervan is 
bekend hoe lang zo’n investering meegaat. 
 
Ad 2.: Bij de begrotingsbehandeling wordt inzicht gegeven in 
welke investeringen voor het komende jaar ter vaststelling 
wordt aangeboden en voor de 3 jaren daarna een planning 
van investeringen. Deze kunnen aan verandering onderhevig 
zijn. Bijvoorbeeld als blijkt dat een investering een jaar kan 
doorschuiven. 
 

5 14 Standpunt 
over 
verstrekken 
leningen en 
garanties 

CDA Is het mogelijk om bestaande garantstellingen voor de 
Woningstichting te beëindigen? Hoe is dat historisch 
ontstaan/opgebouwd? Is het gebruikelijk dat gemeenten 
garant staan voor woningstichtingen?  
 
Antwoord: 
Nee, het is niet mogelijk om garantstellingen te beëindigen. 
En het is gebruikelijk dat gemeenten voor het WSW en 
indirect voor woningstichtingen garant staan. 
De garantstellingen voor woningstichtingen zijn overigens 
geen directe garantstellingen. Wij staan indirect garant voor 
deze leningen.  
De directe garantstelling loopt via het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW). Dit fonds staat garant voor leningen 
van woningstichtingen in het hele land. 
Indien het WSW niet kan voldoen aan haar verplichtingen dan 
is er een indirecte garantstelling door de gemeente 
Brummen. Dit risico is overigens zeer beperkt. 
 

6 15 Indexeer 
uitgaven in de 
begroting 

CDA De eerste zin van de aanbeveling is duidelijk. Waarom moet 
de zin ‘Als daarna ……(bijvoorbeeld 1 jaar) toegevoegd 
worden? 
 
Antwoord: 
De eerste zin is inderdaad duidelijk. Indexeren is de 
hoofdregel. Daar zou de aanbeveling mee kunnen volstaan.  
 
Het vervolg van de aanbeveling slaat dan ook slechts op de 
situatie waarin het gemeentebestuur geen andere 
mogelijkheden ziet om de begroting sluitend te krijgen. In dat 
onverhoopte geval beveelt het college aan om deze afwijking 
van de hoofdregel tijdelijk te laten plaatsvinden en bij 
voorkeur beperkt tot een specifiek beleidsdomein. 
 

7 17 Exploitatieresu
ltaat e.a. 
gegevens 

CDA Kan concreet aangegeven worden bij welke gegevens (o.a. 
Bijlage 1) de exploitatieresultaten 2019, incl. doorwerking 
naar 2020 en volgende jaren nog verwerkt moeten worden?  
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Antwoord: 
De cijfers in de houdbaarheidstest zijn gebaseerd op de 
vastgestelde begroting 2020 en voorlopige jaarrekeningcijfers 
2019 die medio maart 2020 bekend waren. De cijfers zijn dus 
gebaseerd op het voorlopige jaarrekeningresultaat 2019 (voor 
accountantscontrole) en zijn voor 2020 nog exclusief de 
structurele doorwerking vanuit de jaarrekening. Naar 
verwachting zal de uitkomst voor 2019 niet significant 
afwijken op basis van de definitieve cijfers. Voor 2020 zal dit 
wel het geval zijn en dit kan effect hebben op onder andere 
het exploitatieresultaat, de netto lasten per inwoner en 
hiermee ook op de houdbaarheidsquote. 
 

8 6 Financiële 
positie en 
analyse 

PvdA Wordt arbeidsmatige dagbesteding niet bekostigd vanuit de 
participatiewet? 
 
Antwoord: 
In 2019 was de verwachting dat er inwoners met een 
bestaande Wmo maatwerkvoorziening zouden instromen in 
arbeidsmatige dagbestedingstrajecten binnen WerkFit 
Brummen. Dit heeft maar minimaal plaatsgevonden in 2019. 
Daarom zullen de kosten voor deze arbeidsmatige 
dagbestedingstrajecten binnen WerkFit niet meer gedekt 
worden uit het budget begeleiding Wmo. 
 
In de begroting 2021 zal dekking uit meerdere componenten 
komen, afhankelijk op welke grond de arbeidsmatige 
dagbesteding wordt ingezet. Een van die componenten zal 
naar verwachting het re-integratiebudget in kader van de 
Participatiewet zijn. Maar of de Rijksmiddelen voldoende zijn, 
is nog niet duidelijk. Het kan zijn dat het budget opgehoogd 
moet gaan worden. 
 

9 6 Financiële 
positie en 
analyse 

PvdA Waar is de € 75 k precies voor? Extra personeel? Tijdelijk?; is 
er een alternatief? 
 
Antwoord: 
De € 75 K is bedoeld om een financieel controller aan te 
kunnen stellen voor het sociaal domein. Ons beeld is dat dit 
een structurele functie is. Binnen de huidige loonsom is geen 
ruimte om deze functie in het leven te roepen.  
Alternatief is om dit niet te doen of tijdelijk externe expertise 
aan te trekken. Dat we voorstellen om een structurele functie 
in eigen huis te creëren komt voort uit de ervaring van de 
afgelopen jaren. Versterking van de financiële control leidt tot 
betere ramingen, betere monitoring, en minder 
foutgevoeligheid. Die kennis en kunde hebben we de 
komende jaren hard nodig. Hiermee wordt de financiële basis 
in het sociaal domein beter op orde gebracht. 
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10 6 Financiële 
positie en 
analyse 

PvdA Zijn de investeringen in de onderwijshuisvesting nu echt 
noodzakelijk? 
 
Antwoord: 
De aanvragen die ingediend zijn, zijn allen noodzakelijk, 
conform normbedragen in de verordening 
Onderwijshuisvesting en in 2021 nodig. Er zijn op dit moment 
nog wel gesprekken gaande tussen schoolbesturen, die 
mogelijk nog kunnen leiden tot een kleine aanpassing van de 
aanvragen. 
Op 22 juni vindt er weer een OOGO plaats en horen we van 
schoolbesturen of er al definitieve keuzes zijn gemaakt. 
Over de Lans is geen discussie meer met het schoolbestuur. 
Ook deze aanvraag is noodzakelijk, conform normbedragen 
Huisvestingsverordening en nodig in 2021. 
De eigenaar  van de Michaelshoeve is bereid op korte termijn 
mee te werken aan het rechtzetten van de juridische 
constructie. 
 

11 7 Financiële 
positie en 
analyse 

PvdA Wat is de onderzoeksopdracht die aan Berenschot is 
gegeven? 
 
Antwoord: 
Er is onlangs geen onderzoeksopdracht aan Berenschot 
verstrekt en hier wordt in de perspectiefnota ook niet over 
gesproken.  
 

12 7 Financiële 
positie en 
analyse 

PvdA Welke nieuwe beleidsambities ambtelijke organisatie worden 
bedoeld? 
 
Antwoord: 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de I-visie die in 
december 2017 door de raad is vastgesteld. Hierin is een 
wensbeeld vastgelegd (een visie) zonder financiële dekking, 
waardoor het voor u als raad onduidelijk is welke onderdelen 
van de visie in welk tempo daadwerkelijk gerealiseerd kunnen 
worden.  
 

13 12 Uitgangspunte
n voor de 
begroting 

PvdA Sociaal domein: welk deel van het totale budget is bestemd 
voor resp. jeugdwet, Participatiewet en WMO? 
 
Antwoord: 
Een derde deel van de begroting is bestemd voor deze drie 
onderdelen. 
 

14 12 Uitgangspunte
n voor de 
begroting 

PvdA Wonen/leven: wat wordt hier nou precies bedoeld? 
 
Antwoord: 
Hier wordt bedoeld dat we in onze gemeente te maken 
hebben met een dubbele vergrijzing (hoger aandeel ouderen 
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en die ouderen worden gemiddeld ook ouder). Extra 
woningbouwmogelijkheden trekt gezinnen naar Brummen. 
Dit is goed voor de scholen, de winkels, de verenigingen, 
kortom, goed voor de vitaliteit. Daarnaast is extra 
woningbouw op de Elzenbos (op plekken waarvan we in 2010 
dachten dat we die niet meer zouden gaan ontwikkelen) ook 
goed voor de gemeentelijke financiën. 
 

15 12 Uitgangspunte
n voor de 
begroting 

PvdA Vastgoed: wat zijn de consequenties van dit uitgangspunt? 
Voor nu en in de toekomst? 
 
Antwoord: 
De consequentie van dit uitgangspunt is dat als instellingen 
en verenigingen de gemeente vragen om huisvesting voor 
hen te verzorgen, dat hier terughoudend op gereageerd 
wordt. Daarnaast betekent dit uitgangspunt dat bij huidig 
vastgoed dat niet benut wordt voor overheidstaken wordt 
bekeken of afstoten financieel gezien een logische keuze is. 
Zie ook de beantwoording van uw vraag over gemeentelijk 
vastgoed bij de 1e bestuursrapportage 2020 (vraag 5 over 
p.8). 
 

16 6 D. Activiteiten 
2021 

Groen 
Links 

Wegenbeheerplan: U spreekt over basaal nivo. Wat zijn de 
criteria voor basaal nivo en is dit de enige maatstaf? 
 
Antwoord: 
Basaal moet zijn basis. Onder basis niveau wordt verstaan 
“heel en veilig, zonder franje”.  Basis is één van de vijf 
onderhoudsniveaus die in het wegbeheer onderscheiden 
worden. De niveaus zijn:  Zeer Hoog (A+), Hoog (A), Basis (B), 
Laag (C) en Zeer Laag (D). Het kwaliteitsniveau is volledig 
onderbouwd door de CROW methodieken. Zowel de 
Rationeel wegbeheermethodiek (publicatie 147), waarin per 
schadebeeld precies staat aangegeven welke schades worden 
toegestaan onder dit niveau als in beeldmethodiek (publicatie 
323). In het nieuwe Beheerplan wegen worden de methodiek, 
de huidige stand van zaken en de financiële gevolgen voor de 
gemeente Brummen nader toegelicht. 
 

17 6 E. Nieuwe 
investeringen 
onderwijshuis
vesting 

Groen 
Links 

Is de juridische constructie van het gebouw de Lans inmiddels 
sluitend?  Zijn de investeringen (wensen) waar de scholen om 
vragen noodzakelijk? 
 
Antwoord: 
De aanvragen die ingediend zijn, zijn allen noodzakelijk, 
conform normbedragen in de verordening 
Onderwijshuisvesting en in 2021 nodig. Er zijn op dit moment 
nog wel gesprekken gaande tussen schoolbesturen, die 
mogelijk nog kunnen leiden tot een kleine aanpassing van de 
aanvragen. 
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Op 22 juni vindt er weer een OOGO plaats en horen we van 
schoolbesturen of er al definitieve keuzes zijn gemaakt. 
Over de Lans is geen discussie meer met het schoolbestuur. 
Ook deze aanvraag is noodzakelijk, conform normbedragen 
Huisvestingsverordening en nodig in 2021. 
De eigenaar  van de Michaelshoeve is bereid op korte termijn 
mee te werken aan het rechtzetten van de juridische 
constructie. 
 

18 7 Toename in 
Ambities 

Groen 
Links 

Welke nieuwe beleidsambities heeft het ambtelijk apparaat? 
 
Antwoord: 
Een voorbeeld van een beleidsambitie die door de ambtelijke 
organisatie is voorgelegd zonder bijbehorende financiële 
dekking is de I-visie die in december 2017 door de raad is 
vastgesteld. Hierin is een wensbeeld vastgelegd (een visie) 
zonder financiële dekking, waardoor het voor u als raad 
onduidelijk is welke onderdelen van de visie in welk tempo 
daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.  
 

19 8 Meer 
inbesteden 
dan 
uitbesteden 

Groen 
Links 

Heeft de keuze om taken (weer) lokaal uit te gaan voeren 
daadwerkelijk geleid tot kosten efficiëntie dat o.a. beoogd 
werd?  
Welke voordelen heeft dit ten opzichte van het ‘buiten de 
deur’ organiseren? 
 
Antwoord: 
In zijn algemeenheid geldt dat in- of uitbesteden niet een doel 
op zich is. De gemeente Brummen is verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van tal van taken. Voor bepaalde taken kan de 
afweging worden gemaakt of we iets zelf doen of 
uitbesteden. De volgende criteria worden hierbij gehanteerd: 
kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid.  
En belangrijk: het moet beter zijn voor de Brummense 
inwoner. Taken, anders dan wet- en regelgeving 
voorschrijven, kunnen elders uitgevoerd worden. Iedere keer 
moet de afweging worden gemaakt aan de hand van 
voornoemde criteria. 
De afgelopen jaren hebben we concreet een aantal zaken 
vanuit een uitbestede situatie in eigen beheer genomen. 
 

- Klantmanagers Werk en Inkomen: 
Jarenlang hebben we deze werkzaamheden laten 
uitvoeren door de gemeente Apeldoorn. Uiteindelijk 
hebben we ervoor gekozen om deze taken te laten 
uitvoeren door eigen medewerkers. Voordeel: 

 € 120.000 minder kosten 

 Dienstverlening inwoner groter (hoeven niet 
meer naar Apeldoorn, lokaal bekende 
medewerkers als vast aanspreekpunt) 
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 Betere koppeling mogelijk met de processen 
binnen Team voor Elkaar. Integraliteit is 
verbeterd. 

- Salarisadministratie: 
Een aantal jaren geleden heeft de gemeente 
Brummen de salarisadministratie ondergebracht bij 
de gemeente Voorst. Vanaf 2016 hebben we deze 
uitbestede taken weer teruggehaald in eigen beheer. 
Voordeel: 

 36 ingekochte uren per week bij Voorst hebben 
we teruggebracht naar 24 uur eigen medewerker; 

 Geen verlies aan afstemming en correcties door 
verschillen in bedrijfscultuur en lokale regelingen 

 Geen verlies aan extra uren eigen inzet voor 
foutenherstel (is dus extra geld bovenop de 
bijdrage aan de gemeente Voorst) 

 Herstellen van de integraliteit van het gehele HR 
proces. Salarisadministratie staat niet op zichzelf 
maar heeft een nauwe onlosmakelijke verbinding 
met de taken en werkzaamheden van de HR 
adviseurs 

- Werkfit 
De gemeente Brummen is uit de GR Delta getreden en heeft 
nu met Werkfit Brummen de taken lokaal georganiseerd. De 
verwachting is dat we op termijn minder kosten kwijt zijn aan 
deze taken. Exactere gegevens hierover kunnen pas over een 
jaar of twee worden gegenereerd. Daarnaast is de eigen regie 
over beleid en aansturing weer terug bij het 
gemeentebestuur en zijn we niet meer afhankelijk van andere 
partners in een GR. Ook het lokale karakter van Werkfit wordt 
positiever ontvangen door de SW medewerkers. 

20 8 Organisatie Groen 
Links 

Wordt binnen het Sociaal domein ook gekeken naar de 
‘inrichting?’  De gemeente is nu regelgevend, uitvoerend en 
controlerend. Is dit wenselijk? 
 
Antwoord: 
De rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid voor de 
regelgeving, de uitvoering en de controle bij de gemeente 
gelegd. Bij de inrichting heeft de gemeente er destijds voor 
gekozen om deze verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij 
elkaar op te pakken. De vraag of dit wenselijk is, is geen 
technische vraag. 
 

21 12 Klimaat en 
duurzaamheid 

Groen 
Links 

Wij missen hier het onderwerp biodiversiteit. Heeft u dit 
bewust weggelaten of impliceert duurzaamheid een breed 
spectrum? 
 
Antwoord: 
Dit is bewust weggelaten omdat duurzaamheid inderdaad een 
breed spectrum impliceert. 
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22 12 Wonen en 
leven 

Groen 
Links 

Wat verstaat u onder dubbele vergrijzing? 
 
Antwoord: 
Er is sprake van een procentuele stijging van het aandeel 
ouderen (vergrijzing) en de gemiddelde levensverwachting 
van de ouderen stijgt ook (dubbele vergrijzing). 
 

23 12 Vastgoed Groen 
Links 

De uitspraak huisvesting van maatschappelijke instellingen en 
verenigingen is geen gemeentelijke taak is. Is dat zo? Of moet 
deze vraag meegenomen worden in de keuzes waarvoor we 
staan? 
 
Antwoord: 
Vanuit het uitgangspunt dat we geen zaken uit handen 
nemen die de samenleving zelf kan, ligt onze focus bij 
vastgoed op overheidstaken. Alle focus op pagina 12 en 13 
betreft een politieke vertaling van de uitgangspunten, de 
vraag ‘is dat zo’ is daarmee niet technisch; deze vraag vergt 
een politieke beantwoording. Uw fractie kan deze vraag 
mogelijk anders beantwoorden en uw visie hierop kunt u 
inbrengen in het politieke debat over de perspectiefnota. 
 

24 13 Gemeentelijke 
belastingen 

Groen 
Links 

Hoeveel ruimte is er nog in de lokale belastingen om op te 
hogen? 
Is er overwogen om parkeergelden te gaan heffen? 
 
Antwoord: 
Voor de OZB in 2020: € 1.014.000 
Voor de toeristenbelasting is geen norm voor onbenutte 
belastingruimte. 
Er is niet overwogen om parkeergelden te gaan heffen. 
 

 

 


