Gemeenteraad van Brummen
Openstaande vragen uit de forumvergadering
Datum: 8 oktober 2020
Afspraak/toezegging

Door wie en
wanneer

Resultaat

Vraag van mevrouw Sloetjes om een
lijst met plannen in de openbare
ruimte voor vervanging openbaar
groen

Wethouder Inberg

Zie bijlage 1 Uitvoering renovaties groenvakken
en aanplant bomen

Vraag van de heer Hofman –
Stichting Sportkompas: informatie over
het zwembad en de extra taken die
gevraagd zijn wordt schriftelijk
beantwoord

Wethouder Sjerps

Toegezegd is dat de raad op de hoogte gehouden
wordt over de financiële situatie van stichting
Sportkompas.

Vraag van mevrouw Sloetjes en de
heer Schinkel om raad op de hoogte
te houden hoe het met Stichting
Sportkompas gaat. Ook over welke
subsidies Stichting Sportkompas van
de Provincie of van het Rijk ontvangt.

Wethouder Sjerps

Toegezegd is dat de raad op de hoogte gehouden
wordt over de financiële situatie van stichting
Sportkompas.

N.a.v. mevrouw Wijnhoven: er komt
een schriftelijke uitleg over de
kostenstijging binnen de WMO.

Wethouder Sjerps

Het totale zorgbudget voor Wmo product
begeleiding (Persoonsgebonden Budget en zorg
in natura) opgenomen in de begroting 2021
bedraagt afgerond € 2.500.000.
De reden van de stijging met € 600.000 komt
voort vanuit de Jaarstukken 2019.
Bij het opstellen van de Perspectiefnota was het
interne onderzoek naar de overschrijdingen
sociaal domein nog niet afgerond. Daarom is het
e
nu meegenomen in de 2 bestuursrapportage en
programmabegroting 2021-2024.
Een tweede vraag was of het College een
toelichting kan geven over de redenen van deze
kostenstijging.
Begin 2020 is er op factuurniveau nader
onderzoek gedaan naar de kostenstijging. U bent
hierover in een memo van het College in april
2020 geïnformeerd.
De kostenstijging is vrijwel geheel te verklaren
door een toename van het aantal uren wat aan
zorg toegekend is. Er is een toename van 8.456
uur ten opzichte van 2018. Deze toename van
uren zorg is structureel. Dit betekent dat meer
inwoners zorg ontvangen en soms ook individueel
meer uren zorg nodig hebben

Vraag van de heer Schinkel vraag
om planning zonne-energie te mailen.

Wethouder Inberg

De planning wordt in week 43 naar de
gemeenteraad gestuurd.

Afspraak/toezegging
N.a.v. de vraag van mevrouw
Zuidwijk – Informatie over de stand
van zaken met betrekking tot
duurzaamheidsinitiatieven en
energieloketten wordt schriftelijk
toegezonden aan de raad.

Door wie en
wanneer
Wethouder Inberg

Resultaat
In 2019 hebben we de toevoeging aan het budget
deels (afgerond € 26.000) kunnen benutten. De
middelen zijn ingezet voor (voor)financiering van
advisering over grondgebonden zonne-energie en
voor een energietafel over het thema warmte, in
samenwerking met BrummenEnergie. Het
resterende bedrag wordt in 2020 / begin 2021
gebruikt voor deelname van gemeente Brummen
aan het regionale energieloket, voor een nieuwe
energietafel in samenwerking met
BrummenEnergie en voor stimulering van
energiebesparing en warmtetransitie bij woningen
in het buitengebied.
We hebben nu positieve ervaringen met zowel het
digitale regionaal energieloket als in de
samenwerking met ZutphenEnergie wat betreft
hun fysieke loket en de inzet van energiecoaches.
Met de energiecoaches is een proef uitgevoerd
van een spreekuur in de bibliotheek van
Brummen. We evalueren het resultaat ervan in
samenspraak met BrummenEnergie en beraden
ons op een eventueel vervolg.

Vraag van mevrouw Wijnhoven –
nadere uitleg over de totale premie
van risicoverzekering en
pensioenpremies voor de wethouders
zal schriftelijk worden beantwoord.

Wethouder Van
Burgsteden

Het pensioen voor wethouders is geregeld in de
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
(APPA). Jaarlijks krijgen we een overzicht van de
premies die wij hiervoor moeten afdragen om de
pensioenpot op voldoende niveau te houden. De
hoogte van de totale premies is onder meer
afhankelijk van de rekenrente en het aantal
deelnemers.
De afgelopen jaren is de rekenrente telkens
verlaagd. Dit heeft tot een aanzienlijke
premiestijging geleid. In 2020 is de rekenrente
verder verlaagd naar 0,29% (2019 was 1,577%).
Daarnaast is in 2020 het aantal deelnemers aan
deze pensioenregeling toegenomen van 5
(voorjaar 2019) naar 9 in 2020. Door de daling
van de rekenrente en de toename van het aantal
deelnemers aan deze pensioenregeling is de
premie gestegen met ca. € 64.000.
Incidenteel was het daarnaast nog noodzakelijk
om een aanvullende storting te doen van
€ 196.000. Dit als gevolg van de huidige lage
rekenrente en magere beleggingsresultaten.
Daarnaast speelt de leeftijd van de verzekerden
ook een rol in de premiebepaling. Hoe hoger de
leeftijd hoe meer premie er moet worden betaald.

Vraag van mevrouw Jolink wachtgeldverplichting en aanvullende
storting: hoe zit dit precies?

Wethouder Van
Burgsteden

Op basis van de geldende regelgeving (BBV) is
er per 31-12-2019 een voorziening gevormd voor
wachtgeldverplichtingen van bestuurders
(wethouders). Dit als gevolg van
bestuurswisselingen in 2019.
In deze voorziening is opgenomen de totale
verplichting aan uit te keren wachtgeld over de
jaren heen.
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Afspraak/toezegging

Door wie en
wanneer

Resultaat
In 2020 is er wederom een bestuurswisseling
geweest waardoor er opnieuw een recht op
wachtgeld is ontstaan waarbij ook rekening moet
worden gehouden met begeleidingskosten in het
kader van werk naar werk coaching. Dit is een
verplichting die voortkomt uit de APPA-Wet.
Hierdoor was het opnieuw nodig de
wachtgeldvoorziening te verhogen.

Vraag van mevrouw Beelen – is er
een mogelijkheid om de WOZ te
koppelen aan investeringen op
duurzaamheid?

Wethouder Van
Burgsteden

Met andere woorden: is er iets mogelijk met een
doelbelasting?
Een doelbelasting betekent dat de opbrengsten
worden ingezet voor de betreffende heffing. Zoals
bijvoorbeeld bij de afvalstoffenheffing. De OZB is
geen doelbelasting en valt onder de algemene
middelen.
De inkomsten hebben geen vooraf bepaald
bestemmingsdoel, de raad bepaalt waarvoor de
opbrengst wordt ingezet.
Wat duurzame investeringen aangaat, deze
verhogen de waarde van een woning, met een
hogere OZB aanslag tot gevolg. Een korting op
de OZB vanwege duurzame voorzieningen werkt
ongelijkheid in de hand, omdat het terecht komt
bij mensen die het kunnen betalen. De OZB geldt
immers voor elke huiseigenaar, en niet iedereen
krijgt er dan wat voor terug.
Het afstemmen van bouwleges op gemeentelijk
duurzaamheidbeleid, het vergroenen / verlagen
van leges, zou een betere mogelijkheid zijn.
Daarbij is het wel zo dat om de
kostendekkendheid van de leges op peil te
houden, andere leges verhoogd zullen moeten
worden. Ook is het mogelijk door verstrekking van
subsidies investeringen in duurzaamheid te
stimuleren.

N.a.v. de vraag van mevrouw
Jolink:
Er komt een overzicht over hoe de
WOZ werkt voor bedrijven en
bedrijfswoningen.

Wethouder Van
Burgsteden

Algemeen
Agrarische objecten worden getaxeerd door
middel van een landelijk voorgeschreven
taxatiewijzer. Hierin zijn de bouwkosten voor
nieuwbouw, de afschrijving op oudbouw,
grondprijzen en verkoopcijfers van agrarische
bedrijven verwerkt. Zo worden deze agrarische
objecten op uniforme wijze gewaardeerd.
De woning wordt als bedrijfswoning getaxeerd.
Het deel dat is bestemd voor woondoeleinden zijn
de bedrijfswoning, tuin, garage, etc. Hiervoor geldt
de woondelen vrijstelling.
Stel de WOZ waarde van het gehele object is
vastgesteld op € 329.000. Hiermee wordt de OZB
voor het eigendom bepaald.
De woondelen waarvoor geen OZB wordt betaald
hebben een totaalwaarde van: € 152.000. Als we
de waarde van de woondelen aftrekken van de
totaalwaarde resteert een waarde van € 177.000.
Met deze waarde wordt de OZB voor het gebruik
van het bedrijf bepaald.
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Afspraak/toezegging

Door wie en
wanneer

Resultaat

OZB voor het eigendom is :
€ 329.000 x 0,2948%= € 969,90
OZB voor het gebruik is:
€ 177.000 x 0,2354%= € 416,65
Totaal OZB=
€ 1.386,55
Vraag van de heer Steinweg:
Kan er een overzicht versterkt worden
van de totale loonsom en de kosten
van de inhuur van medewerkers?

Wethouder Van
Burgsteden

Dit overzicht stond in de jaarrekening 2019 en is
verstrekt.

Vraag van Beelen Duurzaamheidsgrondhouding – wat
betekent dat voor de grote thema’s die
op ons bord liggen.

Wethouder Inberg

Dit is tijdens het forum beantwoord.

Vraag van de heer Van As
P27 Is het mogelijk om mensen met
taalachterstand gebruik te laten
maken van onze voorzieningen?

Deze vragen zijn tijdens het forum beantwoord.
Wethouder Timmer

Halvering van innovatiebudget van
sociaal domein, waarom niet gewoon
schrappen?

Wethouder Sjerps

Wat zijn de kosten van Werkfit en met
name de leegstand?

Wethouder van
Burgsteden

Vraag van de heer Steinweg
Geen geld in Ligt op Groen in 2020,
hoe kan dat?
Opbouw 2021?

Wethouder van
Burgsteden

Eind 2020 wordt grondexploitatie Koppelenburg
afgerond en vind afdracht plaats ten gunste van
de reserve Ligt op Groen.
In 2021 worden de grondexploitaties Troelstralaan
en Krullervaar afgesloten en vind afdracht plaats
ten gunste van de reserve Ligt op Groen. De
opbouw / mutaties in de reserve staat op pag. 90
van de Programmabegroting vermeld.
Alleen wanneer we deze in beeld hebben
(anterieure overeenkomsten), en bij de
grondexploitatie, wanneer we zeker zijn van jaar
van afsluiten.
Voor Lombok komt er niets meer binnen voor Ligt
op Groen. Dit is per eind 2017 financieel
afgewikkeld.

4

