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Onderwerp: Beantwoording actiepunten uit commissie vergadering 
 
Beste griffie en Jelle, 
 
Onderstaand de beantwoording van de openstaande actiepunten uit de begrotingscommissie en nog 
een technische vraag van de heer van Dijk van de PvdA.  
 
Commissievergadering: 
Actiepunt: zal schriftelijk antwoord geven op de vraag van CDA over de kengetallen. 
Bij het kengetal belastingcapaciteit worden de woonlasten van de gemeente afgezet tegen het 
landelijk gemiddelde. 
De legesverordening, waarin opgenomen de belastingtarieven 2018, is in de collegevergadering van 
31 oktober jl. behandeld. Deze zal pas in de raadsvergadering van 19 december ter vaststelling 
worden aangeboden. 
Mogelijk zijn de tarieven in andere gemeenten in een eerder stadium vastgesteld en is er een 
schatting gemaakt van het landelijk gemiddelde voor 2018. 
Op basis van de tarieven in de legesverordening, die ter vaststelling aan uw raad zal worden 
aangeboden (807,92) en op basis van het landelijk gemiddelde 2017 (723), zou het kengetal 
belastingcapaciteit 2018 111,75% bedragen. 
 
Actiepunt:‘Bent u bereid om flexibele camera’s in te zetten ten aanzien van de overlast van het 
illegaal dumpen van afval bij ondergrondse vuilcontainers?’ 
Ja, zodra wij beschikken over de juiste mobiele camera’s zijn wij bereid om deze in te zetten voor alle 
vormen van structurele of ernstige overlast. Momenteel zijn wij, samen met de overige gemeenten die 
zijn aangesloten bij het Regionaal Cameratoezicht, reeds op zoek naar geschikte camera’s. Daarbij 
worden ook de mogelijkheden van gezamenlijke aanschaf bekeken. Verwacht wordt dat in het eerste 
kwartaal van 2018 hierover een besluit kan worden genomen. 
 
Actiepunt: vraag over extra kosten onderhoud begraafplaatsen schriftelijk beantwoorden. 
20% van de onderhoudskosten zoals begroot in 2018 komt neer op ongeveer € 65.000. Maar we 
moeten hier nogmaals de kanttekening bij maken dat dit een eerste inschatting is. 
 
Actiepunt: De wethouder gaat kijken wat de mogelijkheden zijn om extra middelen te claimen. 
Actiepunt: bespreken mogelijkheden voor opnemen indicator over zorgmijders. 
Over de beantwoording van deze 2 laatste actiepunten is afgesproken dat hierop eind november 
wordt geantwoord. 
 
Vraag van de heer Van Dijk van de Pvda: 

In de begroting 2018 is een prijscompensatie doorgevoerd op diensten van derden met 1,6%. Wat 
zijn de extra kosten in 2018 als de 1,6% prijscompensatie ook geldt voor subsidies die de gemeente 
verleent (dus een indexering van het subsidiebudget met 1,6%)? 
 
In de begroting is voor ca. € 3.700.000 aan subsidies opgenomen. 
 
De grote voorzieningen als algemeen maatschappelijk werk, bibliotheek, vrijwillige dienstverlening e.d. 
zijn voor een bedrag van € 2.500.000 opgenomen. Dit zijn organisaties, die veelal met loonkosten te 
maken hebben.  
Indexering met 1,6% kost ca. € 40.000. 
 
Verder zijn er nog “project- en activiteitensubsidies” die voor een bedrag van ca. € 550.000 zijn 
opgenomen.  
Indexering met 1,6% kost ca. € 9.000. 
 



Als laatste zijn er “waarderingssubsidies”. Deze zijn voor ca. € 665.000 opgenomen.  
Indexering met 1,6% kost ca. € 11.000. 
 
In totaal kost Indexering met 1,6% dus ca. € 60.000. 
 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marleen de Brouwer 
Teamleider Financiën 
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Begroting 2018 Indexering 1,6%

Maatschappelijk werk, vrijwillige dienstverlening, bibliotheek e.d. 2.468.536          39.497                

Project- en activiteitensubsidies 547.489             8.760                  

Waarderingssubsidies 664.482             10.632                

Totaal 3.680.507        58.888               
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