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1 18 OVIJ PvdA De kosten van de OVIJ nemen jaarlijks toe; neemt het resultaat 

van de inspanningen van de OVIJ toe in verhouding tot de 

kostenstijging? 

Antwoord: 

Een jaarlijkse indexering van kosten is ook van toepassing op de 

bedrijfsvoering bij de OVIJ. Dit om een gelijkblijvende inspanning 

te kunnen blijven bieden.  

2 22 Eikenprocessie

rups 

PvdA Is er al iets bekend van de bijdrage van het Rijk voor het bestrijden 

van de eikenprocessierups? 

Antwoord: 

Het Rijk draagt niet bij in de bestrijding van de eikenprocessierups.  

Er is door het ministerie van LNV een kennisplatform opgericht 

waar gemeenten en particulieren terecht kunnen met vragen over 

de eikenprocessierups.  Dit kennisplatform zorgt voor kennisdeling 

en doet onderzoek naar bestrijdingsmethoden e.d.. 

3 25 Economie, 

Recreatie en 

Toerisme 

PvdA Wanneer zijn we tevreden : 
Als het aantal toeristische overnachtingen en het aantal banen in 
de toeristische sector gelijk blijft of stijgt 
Kengetallen: Het aantal banen in Recreatie en Toerisme per 1.000 
Inwoners (2017: 50,5 ;  2018: 41,0) 
 
Wat is de reden de daling van het aantal banen in 2018 en wat is 

de verwachting in 2019 en volgende jaren? 

Antwoord: 

Het kengetal is in 2019 aangepast op Waarstaatjegemeente. Het 

cijfer 2018 is gebaseerd op het aantal banen in recreatie en 

toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot 75 jaar. Op basis 

van de nieuwe definitie van het kengetal ziet het verloop er als 

volgt uit: 

Jaar Waarde 

2014 37,1 

2015 39,3 

2016 38,7 

2017 41,5 

2018 41,0 

De gemeentelijke ambitie blijft erop gericht de sector te faciliteren 

ter behoud van werkgelegenheid. 
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4 37 JOGG PvdA Hoeveel jongeren en hun ouders maken gebruik van de expertise 
en begeleiding van de JOGG-regisseur? 
Wat is het verwachte effect van het stoppen met JOGG? 

Antwoord: 

De primaire doelgroep voor de JOGG-regisseur zijn de inwoners 

van onze gemeente tussen 0 en 18 jaar. Aan die doelgroep wordt 

preventieve aandacht besteed voor een gezonde leefstijl (voeding, 

bewegen en voorkomen overgewicht).Met name gaat het hierbij 

om een ketenaanpak voor de gezonde leefstijl. 

Via de JOGG-regisseur bereiken we met name de 4 -12 jarigen op 

de basisscholen in onze gemeente (voor 2019 ruim 1.400 kinderen 

en hun ouders). Specifieke projecten: drinkwaterprojecten, 

bewegingslessen, “gezond groeien”, “de gezonde school”. 

Daarnaast wordt gerichte aandacht besteed aan een gezonde 

leefstijl voor jongeren van 13 – 18 jaar via sportverenigingen en 

jeugdactiviteiten.  

Voor de leeftijdscategorie 0 - 4 jarigen wordt door de JOGG-

regisseur samengewerkt met consultatiebureau en 

kinderdagverblijven. Ook hier gericht op een gezonde leefstijl 

(voeding en beweging) en het voorkomen van overgewicht.  

In totaal bestaat de doelgroep voor de JOGG-regisseur (0 – 18 

jaar) ruim 3.500 jongeren en hun ouders. Het wegvallen van de 

JOGG-regisseur (combinatiefunctie gezonde leefstijl jongeren) 

betekent direct wegvallen van de (gerichte) aandacht voor een 

gezonde leefstijl voor die jongeren en het voorkomen van 

(mogelijke) gezondheidsproblemen in de toekomst. De 

behoedzaam opgebouwde ketenaanpak raakt hiermee ook 

verloren. 

5 Nvt Budget-

neutraliteit 

PvdA Graag het overzicht “budgetneutraliteit in het Sociaal Domein” 

toesturen. 

Antwoord: 

Dit overzicht is meegestuurd met de stukken van de 

programmabegroting 2020-2023. Zie 

https://brummen.notubiz.nl/document/7977894/1/045_Overzich

t_afbakening_budgetneutraliteit_sociaal_domein 

6 40 Kosten 

Delta/SW 

PvdA Hoe lang heeft de gemeente de verplichting voor de kosten 

Delta/SW buiten de gemeente? 

Antwoord: 

Deze afspraak is gemaakt bij de uittreding uit de GR Delta. Zolang 

de GR Delta bestaat zal de gemeente Brummen dit moeten blijven 

betalen. Wanneer de GR Delta niet meer bestaat, dan is 

onduidelijk of Brummen nog zal moeten blijven betalen of dat de 

https://brummen.notubiz.nl/document/7977894/1/045_Overzicht_afbakening_budgetneutraliteit_sociaal_domein
https://brummen.notubiz.nl/document/7977894/1/045_Overzicht_afbakening_budgetneutraliteit_sociaal_domein
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woongemeente van betrokken Wsw’ers zal moeten gaan betalen. 

Uiteraard zal het College inzetten op overdracht naar de 

woongemeente. 

7 41 Innovatieve 

initiatieven 

Sociaal 

Domein 

PvdA Welke voorwaarden worden gesteld aan het verkrijgen van 

subsidie voor innovatieve initiatieven in het Sociaal Domein? 

Antwoord: 

De voorwaarden zijn nog niet formeel bekend en vastgesteld. Een 

concept is vrijgegeven voor inspraak en ter advisering aangeboden 

aan de Maatschappelijke Advies Raad. Na ontvangt van het advies 

van de Maatschappelijke Advies Raad en inspraak reacties van 

inwoners zullen de reacties  en adviezen verwerkt gaan worden en 

kunnen leiden tot wijzigingen. Na vaststelling van de definitieve 

regeling zal het College de regeling ter informatie aanbieden aan 

de Raad. 

8 41 Sportkompas PvdA Voor Sportkompas is een budgetsubsidie van 50K€ in 2020 

gereserveerd, maar niet in de jaren daaropvolgend; klopt dat? (zie 

besluit Raad van 19 september 2019) 

Antwoord: 

Ja, dat klopt. Dit is gebaseerd op het raadsbesluit van 27 juni 2019 

op basis van amendement A-1 VVD. 

9 Nvt Privacy PvdA Werkt de gemeente Brummen met één systeem waarin 

verschillende partijen gegevens uitwisselen indien meerdere 

partijen betrokken zijn? Wie heeft inzicht en wie heeft de 

eindregie over een dergelijk dossier? Huisarts of andere 

behandelaar? Team voor Elkaar? De betrokkene zelf? 

Antwoord: 

De gemeente Brummen werkt niet met één systeem waarin 

verschillende partijen zoals huisarts, zorgaanbieders en Team 

Voor Elkaar persoonsgegevens uitwisselen. 

Wel is een landelijk systeem ingericht. Gemeenten zijn wettelijk 

verplicht om hiermee te werken. Gemeenten en zorgaanbieders 

moeten met dit systeem geautomatiseerd en veilig digitale 

gegevens naar elkaar sturen.  

Gemeenten gebruiken daarvoor het Gemeentelijk 

Gegevensknooppunt - GGK. Alle gemeenten zijn aangesloten op 

het GGK. Het indiceren, toewijzen en leveren van ondersteuning 

aan Wmo-en Jeugdzorg gerechtigden wordt via deze dienst 

geregistreerd en gevolgd in de vorm van (retour)berichten. Het 

Gemeentelijk Gegevensknooppunt - GGK digitaliseert en 

uniformeert de gegevensuitwisseling tussen gemeente en 
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zorgaanbieders en controleert op een correcte aanlevering en 

routering van de gegevens. 

Alle aanbieders zijn aangesloten met het knooppunt van VECOZO. 

Gegevens die een gemeente aan een zorgaanbieder stuurt, gaan 

via het GGK naar het knooppunt van VECOZO en komen 

automatisch aan bij de aanbieder. Zorgaanbieders kunnen via 

dezelfde weg, maar dan de andere kant op, gegevens sturen naar 

gemeenten. 

10 Nvt GGZ-Jeugd PvdA Wat is er geregeld voor de Jeugd-GGZ voor 18-23 jarigen 

(voortzetting trajecten)? Welke rol heeft de gemeente? Zijn er 

afspraken met zorginstellingen en zorgverzekeraars? 

Antwoord: 

Als een jongere 18 wordt, is voor J-GGZ de zorgverzekeringswet 

van toepassing. Jongeren die voor hun 18
e 

verjaardag jeugd-ggz 

hebben gehad op grond van de Jeugdwet, en ook na hun 18e hulp 

nodig hebben, moeten een beroep doen op de 

Zorgverzekeringswet.  

In de Raamovereenkomst is opgenomen dat in geval de zorg op 

grond van de zorgverzekeringswet  wordt voortgezet, de huidige 

aanbieder - in overleg met de toegang en de opvolgende 

aanbieder- zorgt voor de overdracht. 

In sommige gevallen wordt de jeugdhulp verlengd nadat een 

jongere 18 jaar is geworden.  Dit kan wanneer:  

 De hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.  

 De hulp al voor het 18
e 

jaar is begonnen en er een 

verleningsbesluit is genomen voor het 18
e 

jaar.  

 Na het afsluiten van jeugdhulp binnen een half jaar blijkt 

dat opnieuw jeugdhulp nodig is.  

 Er jeugdhulp wordt geboden in het kader van straffen en 

maatregelen of van reclasseringstoezicht. 

11 38 Peuteropvang PvdA Wat is het huidige percentage peuters die gebruik maken van de 

kinderopvang? 

Antwoord: 

Op 1-1-2019 was dat 89,7%. 

12 40 Minimabeleid PvdA De kosten van de Bijzondere Bijstand stellen we op basis van de 

ontwikkelingen naar boven bij.  

Om welke ontwikkelingen gaat het? 
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Antwoord: 

Er is een groter beroep gedaan op regelingen binnen de 

Bijzondere Bijstand door individuele inwoners en met name de 

kosten voor beschermingsbewind zijn binnen de bijzondere 

bijstand toegenomen. 

13 51 BIZ PvdA Wordt de jaarlijkse bijdrage BIZ ook werkelijk uitgegeven? En 

waaraan? 

Antwoord: 

Ja, die wordt ook uitgegeven aan uitgaven in het kader van sfeer 

en beleving, marketing, promotie, evenementen, communicatie 

en wervingskosten. 

14 52 Afval / 

rioolheffing 

PvdA Wat is de overhead bij de afvalstoffenheffing en riool heffing? En 

wat zijn de organisatiekosten voor dit taakveld? 

Antwoord: 

De overhead bij beide heffingen bestaat uit de opslag op de 

organisatiekosten die zijn toegerekend op het betreffende 

taakveld 

Afvalstoffenheffing: 
Toegerekende organisatiekosten (taakv 7.3) € 88.760 
Overhead op org kosten 44%   € 39.054 
 
Rioolheffing: 
Toegerekende organisatiekosten (taakv 7.2) € 268.870 
Overhead op org kosten 44%   € 118.303 
 
De toegerekende organisatiekosten zitten opgenomen in het 
bedrag “kosten product”, bij desbetreffend taakveld. 
 

15 87 / 

90 

Financiële 

positie / 

balans 

CDA De geprognosticeerde balans 2020-2023 laat een dalende lijn zien 

van het EV. De Vrije reserve is negatief vanaf 2021.De 

bestemmingsreserves dalen van €4.670k naar €971k. 

Vraag: van de 10 bestemmingsreserves zijn er nog 5 over per 31-

12-2019. Leveren de beëindigde bestemmingsreserves nieuwe 

risico's op, waardoor de weerstandscapaciteit toeneemt en 

daarmee dus de weerstandsreserve verhoogd moet worden? 

Antwoord: 

Nee. Een bestemmingsreserve is voor een specifiek doel ingesteld. 

Als dat doel ingevuld is of er niet meer is, hoef je hiervoor dus ook 

geen gelden meer apart te reserveren.  

Ten aanzien van de per 31-12-2019 beëindigde reserves bestaan 

alleen bij de reserve Sociaal domein het risico dat eventuele 



Z038183 6 D315136 

Technische vragen Programmabegroting 2020-2023 

Nr. Pag. Onderwerp Fractie Vraag / antwoord 

overschrijdingen van het budget niet meer opgevangen kunnen 

worden door de reserve. Met dit risico is al rekening gehouden in 

risico-inventarisatie 2019 die in juni door u als raad is vastgesteld. 

16 9 Dekkingsvoors

tellen 

CDA Bijstellingen ambities duurzaamheid, openbare ruimte en 

wegbeheer worden verlaagd. Wat betekent dit concreet? Welke 

activiteiten vinden niet plaats? 

Antwoord: 

Concreet betekent dit dat het tempo om invulling te geven aan de 

ambities naar beneden wordt bijgesteld. Het is niet aan te geven 

welke activiteiten hierdoor worden doorgeschoven. Op basis van 

de door de raad vastgestelde budgetten wordt bezien hoe deze 

het meest effectief kunnen worden ingezet in 2020 ten gunste van 

de ambities op genoemde terreinen. In de bijlagen van de 

Perspectiefnota hebben we inzichtelijk gemaakt welke keuzes het 

college voornemens is te nemen. 

17 21 Duurzaam 

landschap en 

biodiversiteit 

CDA a. 7. Waarom 3 agrariërs? 

b. 8. 500 inwoners van zorginstellingen moeten in 2022 van 

lokaal geproduceerd voedsel worden voorzien. 

Antwoord: 

Wij willen onze inzet graag meetbaar maken. Op basis van de ons 

nu bekende informatie zijn wij tevreden als onze inzet leidt tot 

deelname van 3 agrariërs en 500 inwoners. Hogere streefgetallen 

zijn mogelijk maar in de huidige situatie naar onze mening niet 

realistisch. 

18 35 Werk en 

inkomen 

CDA Kengetal 28: in 2016 397 lopende reïntegratietrajecten en in 2017 

maar 90. Wat is daarvoor de verklaring? 

Antwoord: 

Deze daling is verklaarbaar doordat met ingang van 2017 

Brummen deze re-integratiebegeleiding weer zelfstandig is gaan 

uitvoeren, waar dit voorgaande jaren een taak was die bij de 

gemeente Apeldoorn was belegd. In 2017 zijn eerst trajecten 

gestart om een integraal ondersteuningsplan samen met de 

uitkeringsgerechtigde op te stellen. Vervolgens hebben veel 

medische keuringen plaatsgevonden. Dat maakt dat de inzet van 

individuele re-integratie instrumenten tijdelijk terug is gelopen.  

19 41 Maatschappeli

jke 

ondersteuning 

en welzijn 

CDA Maatwerkvoorzieningen (verstrekkingen) binnen 

woonvoorzieningen plus €45.000. Om welke verstrekkingen gaat 

dit? 
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Antwoord: 

Het gaat hier over onder andere bouwkundige 

woningaanpassingen, trapliften, tilliften, douche- en toiletstoelen. 

20 57 Financiële 

kengetallen 

CDA Klopt het solvabiliteitscijfer van 7,5% bij 2019? Is dit geen 6,9%? 

Antwoord: 

Op basis van de concept programmabegroting 2019-2022 was het 

solvabiliteitscijfer inderdaad nog 6,9%. Op basis van de 

vastgestelde programmabegroting is het cijfers in  2019 7,5%. 

21 68 Ziektevervangi

ng 

CDA Budget ziektevervanging. Op blz staat dat er een 

ziekteverzuimpercentage verwacht wordt van 4,6%. 

Dat is een verlaging van 1,8% t.o.v. 2019. In 2019 is nog tot 

tweemaal toe het vervangingsbudget bij ziekte verhoogd. Hoe 

verhoudt zich dit tot elkaar? Wordt dit voor 2020 niet te laag 

ingeschat? En dus ook de vervangingskosten bij ziekte in 2020? 

Antwoord: 

Verzuimpercentage moet zijn 5,6 %. Dit is het landelijk 

gemiddelde 2018 in gemeente met grootteklasse 20.000 – 50.000 

inwoners 

22 90 Reserves en 

voorzieningen 

CDA Motie CDA/GL juni 2019 1e BURAP 2019. € 60.000 (tbv lokale 

duurzaamheidsinitiatieven) en € 10.000 (tbv natuurinclusieve 

landbouw) te reserveren vanuit LIG. Maakt deze reservering 

onderdeel uit van de bestemmingsreserve 

Duurzaamheidsprojecten? 

Antwoord: 

Ja. Gezien de samenhang van de doelstelling van reserve Ligt op 

Groen en Duurzaamheid heeft de college de raad voorgesteld om 

beide reserves samen te voegen. Bij de jaarstukken 2016 is de 

samenvoeging vastgesteld door uw raad.. 

23 97 Subsidie 

plafonds 

CDA Waarom is het subsidieplafond van het Lokaal onderwijsbeleid 

verlaagd van € 62k naar € 17k? 

Antwoord: 

In 2019 is het budget voor alle peuters naar de voorschool en 

sociaal medische indicatie (SMI)  in het subsidieplafond 

opgenomen. Dit betreft echter geen subsidie en is met ingang van 

2020 uit het subsidieplafond gehaald. 

24 Nvt  GL Wat betekenen de nadelen, beschreven in de 2
e
 Burap,  voor de 

begin balans van de begroting? Is alles verwerkt?  
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Antwoord: 

De nadelen in de 2
e
 bestuursrapportage die structureel van aard 

zijn, zijn meegenomen in de programmabegroting 2020-2023. Zie 

hiervoor ook pagina 7 van de programmabegroting. 

25 Nvt  GL Wat begroot het College voor het maken van (de vernietigde 

onderdelen) het bestemmingsplan Eerbeek? 

Antwoord: 

Op dit moment wordt samen met de provincie beoordeeld op 

welke wijze de vernietigde onderdelen van het bestemmingsplan 

het beste gerepareerd kunnen worden. Afhankelijk van de 

uitkomst hiervan kan een inschatting van de gemeentelijke kosten 

worden gemaakt. 

26 9 Verlagen 

budget 

wegbeheer 

GL Zijn er weginspecties geweest? Hoe verantwoord is het verlagen 

van het budget? 

Antwoord: 

De weginspecties worden op dit moment uitgevoerd. Met behulp 

van deze inspecties wordt de werkelijke onderhoudsbehoefte 

bepaald. Op basis van kengetallen van het CROW wordt bepaald 

welk onderhoudsbudget minimaal benodigd is. De uitkomsten 

hiervan en de benodigde financiële middelen zullen in het nieuw 

op te stellen beheerplan wegen worden meegenomen. 

27 15 Bestuur GL Hoe verklaart u de relatie tussen een sterk lokaal bestuur en de 

tevredenheid van 50 inwoners als gast van de raad? 

Antwoord: 

Eén van de meetpunten is de ervaring te vernemen van de gasten 

van de raad die het lokale bestuur daadwerkelijk hebben kunnen 

ervaren. 

28 20 CO2 

Neutraliteit 

GL Nr. 1 De visie op zonne-energie: Wanneer komt het beleidskader 

van de  OVIJ over zonne-energie? 

Antwoord: 

Het concept-beleidskader is ontvangen. De basis voor het 

beleidskader wordt gevormd door het kader dat de gemeente 

Apeldoorn heeft vastgesteld  Deze wordt voor een deel 

aangepast. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 

2020 gereed is.  

Dit kader is het gevolg van een iteratief proces waarin diverse 

landelijke (Klimaatakkoord,  motie Dik-Faber over zonneladder als 

nationaal afwegingskader), provinciale (GNM- Tien adviezen voor wind 

en Zon, GEA Zonnewijzer) en lokale bijeenkomsten (o.a. RES).   
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29 23 Ruimte voor 

Eerbeek / 

Eerbeek - 

Loenen 2030 

GL onderwerp1: 

a.  Heeft de uitspraak RvS gevolgen voor het concretiseren van 

de intentie-overeenkomst.? Zo ja, wat betekent dit voor de 

haalbaarheid en betaalbaarheid? 

b. Welke projecten gaat het over? 

Onderwerp 2: 

c. Gezien de uitspraak van de RvS, heeft dit gevolgen voor de te 

sluiten verkoopovereenkomst? 

d. Heeft de uitspraak van de RvS financiële gevolgen mbt 

burgersterrein  

e. Heeft de uitspraak gevolgen voor de realisatie van een 

Logistiek centrum in financiële zin? 

Antwoord: 

Onderwerp 1 (a en b) 

Nee, de intentieovereenkomst ziet toe op de samenwerking van 

provincie, IKEL en gemeente aan doelen en projecten binnen 

Eerbeek. De reeds gestarte verkenningen van de benoemde 

projecten worden gewoon voortgezet. 

Onderwerp 2 (c, d en e)  

Vermoedelijk wordt hier een eventuele verkoopovereenkomst 

voor het Burgersterrein bedoeld. Daarvoor heeft de uitspraak 

geen gevolgen. De verkenning naar het LCE moet uitwijzen of er 

een haalbaar project is. Vanzelfsprekend moet hier  een passend 

planologisch kader voor zijn. Aan zowel het planologisch kader in 

lijn van de uitspraak van de RvSt als de verkenning naar een 

haalbaar project LCE wordt de komende tijd verder gewerkt. Het 

sluitstuk van dit onderzoek kan een verkoopovereenkomst zijn. 

Een direct financieel gevolg voor (de haalbaarheid van) het LCE in 

relatie tot de uitspraak van de Rvst is er niet.  

30 25 Economie, 

recreatie en 

toerisme 

GL pt 5 Wat wordt bedoeld met faciliteren? 

Antwoord: 

Dat we willen meewerken aan de realisatie. Als gemeente mogen 

we dit namelijk niet zelf gaan doen en zijn we afhankelijk van een 

‘marktpartij’ die glasvezel wil aanleggen.  

31 26 Verkeer en 

vervoer 

GL pt 2 Waarom is vervolgonderzoek nodig gegeven alle informatie 

die er al is? 

Antwoord: 

Ingrijpende maatregelen om alle doorgaand vrachtverkeer te 

weren vergt een brede afweging. In de notitie ‘Hotspots 
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Mobiliteit’ (bijlage Perspectiefnota) is benoemd dat dit onderdeel 

uitmaakt van de evaluatie van het GVVP. 

32 28 Wonen GL Heeft u ook zicht op gasgebruik Industrie? 

Antwoord: 

Uit openbare data van de netbeheerder is het gasverbruik van de 

industrie af te leiden. Dat gaat alleen om de industrie die van gas 

wordt voorzien door de netbeheerder Alliander. Het gasverbruik 

van de papier producerende industrie is niet inzichtelijk. Het 

inzicht dat we hebben op dit verbruik komt via de samenwerking 

binnen het programma Eerbeek –Loenen 2030. 

33 30 RO / 

Omgevingswet 

GL Waardoor ontstaat schommeling tussen 20-21-22? 

Antwoord: 

Deze schommeling ontstaat door de incidentele lasten en baten 

voor de verkoop van Snippergroen. In 2020 betekent dit per saldo 

een nadeel van € 25.000. In 2021 betekent dit een voordeel van 

€ 125.000. In 2022 zitten deze incidentele lasten en baten niet 

meer in de begrotingscijfers. 

34 30 Ruimte voor 

Eerbeek 

GL Zijn in deze cijfers de tegenvallers van het CP Eerbeek 

meegenomen? 

Antwoord: 

De begrote bedragen zijn taakstellend voor het programma 

Ruimte voor Eerbeek. Mee- of tegenvallers worden in principe 

binnen het budget opgevangen. 

35 31 Ruimte voor 

Eerbeek 

GL a. Zijn in de genoemde bedragen al de uitspraak van de RvS 

verwerkt? 

b. Zo nee, op welke termijn kunt u ons informeren over de 

gecorrigeerde cijfers nav de RvS uitspraak? 

Antwoord: 

Zie antwoord op vraag 34 

36 31 Verkoop 

snippergroen 

GL Is dit een inschatting of is dit gebaseerd op geïnventariseerde 

gegevens? Hoeveel snippergroen is er te verkopen (gemeente 

heeft bij eerdere bezuinigingen al het nodige verkocht) 

Antwoord: 

Er is een eerste inventarisatie gemaakt van de te verkopen stukjes 

snippergroen. Bij de daadwerkelijke aanpak zal het exacte 

oppervlakte blijken. De genoemde cijfers zijn een globale indicatie 

gebaseerd op die inventarisatie. 
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37 32 Accountmanag

er bedrijven 

GL Wat is de toegevoegde waarde van een accountmanager voor de 

industrie? (op welk niveau en met welk mandaat werkt deze 

accountmanager?) 

Antwoord: 

Vanuit het programma Ruimte voor Eerbeek is geïnvesteerd in de 

relatie met de papierindustrie (oa tripartite-overleg) en vanwege 

het belang van deze sector is het voornemen die inzet te 

continueren. 

38 35 Werk en 

inkomen 

GL BBV nr 28 cijfers kloppen wijken af van de bron (CBS statline geeft 

2015: 290, 2016: 300, 2017: 310). Hoe verklaart u dit? 

Antwoord: 

De vermelde cijfers zijn per 10.000 inwoners en zijn daarom 

anders dan het totaal wat CBS Statline aangeeft. Wij hebben geen 

verklaring voor het feit dat de cijfers voor 2017 zo ver uit elkaar 

liggen. 

39 Nvt Sociaal 

domein 

GL Op veel plekken wordt van goede of  juiste zorg. Wat bepaalt de 

definitie  goed of  juist? 

Antwoord: 

Een definitie van goede en juiste zorg is niet in zijn algemeenheid 

te geven, wat goede en juiste zorg is, wordt samen met iedere 

inwoner individueel bepaald. 

40 37 Onderwijs GL pt 3 goede huisvesting: zijn deze afspraken er nu niet? 

Antwoord: 

De kwaliteit van de huisvesting van De Lans laat sterk te wensen 

over. We zijn hierover in gesprek met het schoolbestuur. 

Daarnaast hebben 2 andere scholen een huisvestingstekort. Ook 

hierover worden gesprekken gevoerd en zullen we dus nadere 

afspraken moeten maken. 

41 39 Werk en 

inkomen 

GL Inhuur manager .  

a. Wat is de noodzaak van een extra parttimemanager? 

b.  Is € 70.000 een marktconform bedrag? 

Antwoord: 

In 2018 heeft de raad besloten zelf uitvoering te gaan geven aan 

de sociale werkvoorziening in combinatie met de Participatiewet. 

Dat heeft geleid tot de oprichting van Werkfit Brummen. Een 

leerwerkcentrum met beschutte werkvoorziening. Per 1 januari 

2019 is Werkfit Brummen operationeel. Voor de eerste 1,5 jaar 

hebben we gekozen voor een tijdelijke werkorganisatie. Hoewel 

Werkfit onlosmakelijk verbonden is met het Team voor Elkaar, 
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vraagt een dergelijk organisatieonderdeel een eigen aansturing: 

- Het eigen team van jobcoaches, SW consulenten, adviseurs 

werkgeversbenadering, consulenten Werk en Inkomen en 

administratieve medewerkers. 

- Contractmanagement LARCOM en alles wat daarmee annex is 

 In de opstartfase van 1,5 jaar is gekozen voor een tijdelijke inzet 

van een manager. Deze inzet houdt juli 2020 op. Dan zal moeten 

worden bepaald hoe de aansturing van Werkfit vorm dient te 

krijgen. Dat hiervoor een manager in eigen dienst zal worden 

aangenomen ligt voor de hand.  

Het inhuur tarief is marktconform 

42 38 Leerplicht GL BBV nr 17: groei absoluut verzuim: zet de trend door in 2018? Wat 

is de verklaring van deze groei: verbeterde cijfers of trend? 

Antwoord: 

Nee, het neemt weer af: 2018: 2,2 op 1000 leerlingen. 

Er is geen verklaring te geven voor deze afname omdat het ieder 

jaar wel wat schommelt. 

43 40 IOAW / IOZ GL Bijstand: is de toename IOAW en IOAZ vooral gebaseerd op 

demografische ontwikkelingen? 

Antwoord: 

De toename heeft deels met demografische ontwikkelingen te 

maken. Om voor deze uitkeringen in aanmerking te komen geldt 

dat iemand geboren moet zijn vóór 1 januari 1965 en betrokkene 

moet na het 50
e
 jaar werkloos geworden zijn. De toename heeft 

dus ook te maken met feit dat meer 50 jarigen een beroep op een 

bijstandsuitkering hebben gedaan. 

44 43 Verzuimprotoc

ollen 

GL Invoeren verzuimprotocollen: betekent dit dat deze er nu nog niet 

zijn? 

Antwoord: 

Er is een verzuimprotocol, dat wordt in 2019 geactualiseerd, zodat 

deze in 2020 wordt gebruikt. 

45 43 AVG GL pt 4 De AVG is sinds 25 mei 2018 van kracht. U beschrijft als doel 

voor 2020 een efficiënte interne en externe 

informatieverstrekking die voldoen aan de AVG en wilt dit middels 

met digitaliseren en anonimiseren van bouwdossiers bereiken.  

a. Mag hieruit geconcludeerd worden dat de gemeente 

Brummen nog niet voldoet aan alle voorwaarden uit de AVG?  
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b. b. Is de gemeente met het digitaal ontsluiten van alle 

bouwdossiers de gemeente wel compliant met de AVG? 

 

Antwoord:  

a. de gemeente Brummen voldoet in basis aan de AVG. Op dit 

moment wordt er gewerkt aan het volledig op orde krijgen 

van de AVG eisen. 

b. Met het digitaliseren (en anonimiseren) van de bouwdossiers 

voldoet de gemeente aan haar plicht v.w.b. dit onderdeel. 

46 44 Kengetallen 

bedrijfsvoering 

GL pt 4 Kengetallen: Kunt u uitleggen wat de zin kosten als % etc 

Antwoord: 

Dit kengetal geeft aan welk deel van de totaal begrote 

personeelskosten bestaat uit externe inhuur. Dit kengetal wordt 

als volgt berekend: 

Begrote kosten inhuur externen 

Begrote loonsom + begrote kosten inhuur externen 

47 84 Overhead GL Wat is de reden dat u afwijkt van de VNG Sjablonen? Dus een 

andere invulling gebruikt dan de VNG. Het is op deze manier 

moeilijk voor ons om de kosten op waarde te vergelijken. (oa 

inkoop en kwaliteitszorg ontbreken) 

Antwoord: 

Wij weten niet wat u bedoelt met “VNG Sjablonen”. Gemeenten 

moeten vanaf begrotingsjaar 2017 een apart overzicht van de 

kosten van de overhead opnemen in het programmaplan. Dat is 

afgesproken om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten 

van de overhead voor de gehele organisatie Vanuit het BBV is niet 

voorgeschreven hoe dit inzicht moet worden verstrekt. Wettelijk 

is het voldoende om alleen het totaalbedrag aan overhead op te 

nemen. 

48 99 Grondslagen 

en 

uitgangspunte

n 

GL Moet, voordat de efficiencykorting wordt uitgevoerd, niet eerst in 

kaart worden gebracht waar bezuinigd kan worden in bijv 

overbodige regelgeving, om de efficiencykorting op te kunnen 

nemen, zodat het bestaande werken met minder mensen en 

doelmatiger kan worden uitgevoerd? 

Antwoord: 

Nee, dat is geen verplichting. Het doelmatiger uitvoeren van 

bestaande werken met minder mensen is onderdeel van de 

taakstelling op organisatiekosten. In de periode 2017-2019 is er 

€ 375.000 bespaard door doelmatiger te werken. In 2020 hebben 
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we de opgave om nog eens  € 125.000 te besparen. Dit staat los 

van de efficiencykorting die hier wordt bedoeld. De 

efficiencykorting van 1% moet door budgethouders worden 

opgevangen door een scherp budgetbeheer te voeren. 

49 99 Grondslagen 

en 

uitgangspunte

n 

GL De efficiencykorting en een taakstelling op de organisatiekosten, is 

dat niet dubbelop? 

Antwoord: 

Voor de budgetten die vallen onder de noemer ‘organisatiekosten’ 

is dit inderdaad dubbelop. Enerzijds moeten kostenstijgingen (van 

gemiddeld 2,3% worden opgevangen met een budgethoging van 

1,3%) en daarbovenop ligt er een opdracht om € 125.000 + 

€ 100.000 te besparen op organisatiekosten.  

50 8 / 9 Toeristenbelas

ting extra 

verhogen 

D66 In de alinea (tweede van onder, blz 8) spreekt u van extra € 

70.000,-, terwijl u in de kop van die alinea en in het eerste 

overzicht op pag 9 het over een verhoging van € 100.000,- heeft; 

als we het goed begrijpen moet er € 70.000,- staan?  

Antwoord: 

In de kop van de alinea staat “Toeristenbelasting extra verhogen 

met € 190.000”. Omdat bij de perspectiefnota al besloten is om de 

toeristenbelasting in 2020 extra te verhogen met € 120.000, 

betekent dit voor de programmabegroting een verhoging van de 

inkomsten van € 70.000 ten opzichte van de Perspectiefnota. 

Afgesproken is om 25% van de inkomsten uit toeristenbelasting 

worden gestort in de reserve Toerisme en recreatie. Dit is een 

bedrag van € 17.500. Per saldo betekent de extra verhoging van 

de toeristenbelasting een voordeel van € 52.500, afgerond 

€ 53.000, in deze programmabegroting. 

51 8 / 

39/ 

41 

Innovatiesubsi

die Sociaal 

Domein 

Programma 

D66 a. Hoe is de verwachte kostenbesparing, die dankzij dit initiatief 

verwacht wordt te behalen, in de programmabegroting 

opgenomen? (2021, 2022, 2023).  

b. Is de Innovatiesubsidie Sociaal Domein een initiatief dat 

alleen de gemeente Brummen betreft of onderdeel van een 

(regionaal) samenwerkingsverband? 

Antwoord: 

a. In de begroting is er voor de jaren 2021, 2022 en 2023 bij de 

ramingen vanuit gegaan dat er besparingen worden 

gerealiseerd oplopend tot € 350.000 (de taakstelling van 

€100.000 op WMO en € 250.000 op Jeugd).Deze 

innovatiesubsidie is één van de maatregelen die we nemen 

die kan bijdragen aan het realiseren van deze besparingen.  

b. De innovatiesubsidie sociaal domein is een lokaal Brummens 
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initiatief waar de raad in een motie om heeft gevraagd. 

52 9 / 

85 en 

86 

Verschillende 

bedragen in 

overzichten?  

D66 Wat is de reden van de verschillen tussen de getallen in de 3 

tabellen? 

Antwoord: 

Deze tabellen tonen verschillende onderdelen uit de 

programmabegroting. De tabel op pag. 9 laat meerjarig de 

opbouw van het begrotingsresultaat na bestemming (dus na 

toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zien. 

De tabel op pag. 85 laat zien wat meerjarig de totale incidentele 

lasten en baten per programma zijn (exclusief mutaties in 

reserves). 

De tabel op pag. 86 geeft tenslotte meerjarig inzicht in het 

structureel begrotingssaldo. 

53 20 CO2 neutraal 

  

D66 Moet ESCO niet uit het schema?  

Antwoord: 

In de tabel worden onder 1 t/m 7 de activiteiten aangegeven waar 

vanuit duurzaamheid inzet op wordt gepleegd. De ESCo is hierin 

niet verwoord. 

54 23 Ruimte voor 

Eerbeek 

D66 Leiden de recente uitspraken van de Raad van State wel of niet tot 

vertraging van wat we willen bereiken? 

Antwoord: 

Binnen het programma Ruimte voor Eerbeek wordt gewerkt aan 

doelen op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en 

economie. Daaraan blijven we werken. 

Een van de basisvoorwaarden om projecten te initiëren die een 

bijdrage aan deze doelen leveren is het bestemmingsplan. Dit 

bestemmingsplan is er nu en biedt voor grote delen van Eerbeek 

die duidelijkheid. We kunnen verder aan de slag met woningbouw 

op de Enk en de vrijkomende schoollocaties. We kunnen verder 

met het centrum van Eerbeek. Bedrijven hebben duidelijkheid 

waar hun milieucontouren liggen en in hoeverre ze daarbinnen 

kunnen uitbreiden. Voor o.a. de locatie van Mayer Melnhof en het 

Burgersterrein moet een reparatie uitgevoerd worden. Dan zal 

ook daar die duidelijkheid er zijn. 

55 27 Eerste kolom, 

punt 1 

D66 Wat bedoelt u met ”actuele beleidsstukken; van voorschriften 

naar doelen” en wanneer wilt u dit bereiken? 

Antwoord: 

De Omgevingswet vereist ook lokaal een ander juridisch stelsel. In 

2020 wordt actief inzet gepleegd om zowel digitaal als juridisch 
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klaar te zijn per 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet). 

56 Nvt Vriendschapsb

anden 

DB Vriendschapsbanden (motie raad): Er staat nog € 4000,-- geraamd 

voor 2020 voor Koriyama ? Is dit nog steeds voor de innovatiereis 

naar de Olympische Spelen? In de 1e BURAP staat namelijk niet 

behaald en status niet bekend. 

Antwoord: 

De vraag gaat naar onze mening uit van onjuiste informatie. Een 

voorstel om € 10.000 beschikbaar te stellen voor een innovatiereis 

naar zusterstad Koriyama (hostcity voor Nederland bij OS2020 in 

Tokyo) heeft dit voorjaar geen steun gekregen van de raad. 

Daarnaast is op basis van besluitvorming de laatste jaren het 

budget voor internationale contacten (bedoeld voor het faciliteren 

van de vriendschap met zustersteden Koriyama en Krotoszyn) 

teruggebracht van ruim € 7.000 naar € 5.000 in 2019. Het effect 

van het aangenomen voorstel (nr 16) in de perspectiefnota 2020-

2023 om dit met € 2.000 te verminderen (versoberen) en de 

aangenomen raadsmotie 16 om vanaf 2020 het beschikbare 

bedrag met € 2.000 extra te verlagen tot een structureel budget 

van € 1.000. Deze motie benadrukt dat de vriendschap niet wordt 

opgezegd maar tijdelijk - vanwege de gemeentelijke financiële 

situatie – op en laag pitje wordt gezet.  

57 32 Centrum 

Brummen 

DB Nu de bedragen voor het centrumplan Brummen uit dit 

programma zijn gehaald is het onduidelijk hoeveel geld er in de 

Grex-pot zit (of komt) voor het centrum Brummen. Kan het college 

deze onduidelijkheden opheffen. 

Antwoord: 

Voor de ontwikkelingen in Brummen (o.a. het centrumgebied) 

worden grondexploitaties ter vaststelling aangeboden aan de 

gemeente en daarin worden alle kosten en opbrengsten volledig 

inzichtelijk gemaakt. In september 2019 zijn voor de vm. 

schoollocaties Krullevaar en Oecumenische school deze 

grondexploitaties al vastgesteld. 

58 40 Wsw-

medewerkers 

buiten 

gemeente 

DB Hoe lang moet de gemeente Brummen de loonkosten blijven 

betalen van SW-medewerkers (GR Delta) ? Nu in de 1
e
 BURAP al 

een tegenvaller van € 90.000,-- is ontstaan. 

Antwoord: 

De afspraak is gemaakt bij de uittreding uit de GR Delta. Zolang de 

GR Delta bestaat zal de gemeente Brummen dit moeten blijven 

betalen. Wanneer de GR Delta niet meer bestaat, dan is 

onduidelijk of Brummen nog zal moeten blijven betalen of dat de 

woongemeente van betrokken Wsw’ers zal moeten gaan betalen. 
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Uiteraard zal het College inzetten op overdracht naar de 

woongemeente. 

59 45 Huisvesting DB Wat zijn de totale kosten voor het Servicepunt Eerbeek op 

jaarbasis? (kosten voor energie, onderhoud, belastingen, 

schoonmaak, verzekering en incl. personeelskosten en 

kapitaallasten). 

Antwoord: 

De totale kosten voor energie, onderhoud, etc. bedragen afgerond 

€ 36.000. 

Voor de bemanning van de receptie (32 uur per week) bedragen 

de kosten circa € 45.000. 

Een deel van deze kosten wordt via verhuur doorbelast aan politie 

en Rabobank. 

 


