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Leeswijzer 
 
Voor u liggen de antwoorden op de technische raadsvragen die  in het kader van de Bestuursrapportage 2017 
door de fracties zijn gesteld. 
 
In dit document treft u de vragen en antwoorden per onderdeel van de Bestuursrapportage per fractie aan. 
 
De geel gearceerde vragen en antwoorden zijn de vragen waarvan tijdens de commissie op 12 september j.l., is 
toegezegd dat deze schriftelijk beantwoord zouden worden. 
 
Ook hebben wij het nog ontbrekende deel van het antwoord op vraag 1 toegevoegd en geel gearceerd. 
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Beleidsmatige afwijkingen 
 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 1 

4. Hoe hoog is het bedrag aan OZB dat aan de woningeigenaren kan worden terugbetaald? Hoe 
verhoudt zich dit bedrag met de administratieve lasten om dit uit te voeren? 
Het bedrag is circa € 340.000. Op dit moment ligt de vraag met betrekking tot de administratieve lasten bij 
BSWW. De administratieve lasten om dit uit te voeren bedragen € 7.500,-.  

 
Christen Unie /SGP 
 
Pag. Vraag 2 

4. Op welke wijze wordt de bij de Voorjaarsnota 2017 besloten verlaging van de WOZ voor inwoners 
merkbaar gemaakt/gehouden? 
De verlaging van de WOZ waarde heeft betrekking op de begroting 2018. Deze wordt hierin verwerkt. 
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Financiële afwijkingen 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 3 

6. Op het taakveld Overhead rapporteert u een voordeel van 475.000 euro. Dit heeft te maken met: 
doorgeschoven investeringen, een vergoeding van de gemeente Weesp voor overheadskosten. Met 
deze voordelen zijn de kosten voor de werving/selectie van 21 vacatures in het Sociaal Domein 
verrekend. 
 
a) Welke investeringen zijn bij het taakveld overhead van 2016 naar 2017 doorgeschoven?  
b) Hoe hoog waren de kosten voor het aantrekken van het werving- en selectiebureau? 
a) 
 Kapitaallasten: 
Omschrijving 2017 * 2018 2019 2020 
Modernisering applicatieportfolio 32.045,04  31.436,04  30.827,04  30.218,04  
Decos (applicatie-integratie, koppelingen) 27.841,68   27.312,48  26.783,40  26.254,32  
Beleid, architectuur en functioneel beheer 8.840,04  8.672,04  8.504,04    8.336,04  
Generieke digitale infrastructuur 6.630,00  6.504,00  6.378,00    6.252,00  
Modernisering ICT infrastructuur 62.322,00  61.137,60  59.953,20  58.768,80  
vervanging en uitbreiding scanstraat 22.099,92   21.679,92  21.259,92  20.839,92  
project basisadm grootschalige topografie 
(BGT) 20.512,00  18.537,98  13.443,08    8.447,42  

 
180.290,68  175.280,06  167.148,68  159.116,54  

*) de kapitaallasten starten in 2018          
bij gereed melding  in 2017. 

 
b) De werving van de 21 vacatures is uitbesteed. Hiervoor is gekozen omdat deze vacatures  
binnen een kort tijdbestek moesten worden ingevuld en hiervoor intern geen  capaciteit 
beschikbaar is. In de Bestuursrapportage is hiervoor € 100.000 opgenomen. Dit was de eerste 
inschatting. De werkelijke uitgaven zijn op dit moment € 152.000 en zijn er 17 vacatures 
ingevuld. Het verschil zal moeten worden opgevangen binnen het programma en worden 
verantwoord in de Jaarrekening 2017. 

 
Pag. Vraag 4 

6. De kosten voor de inhuur van de interim-directeur BSWW bedragen in 2017 voor Stichtse Vecht 
120.000 euro. Graag vernemen wij tegen welk uurtarief de interim-directeur is ingehuurd en of de 
inhuur voldoet aan de normen in het kader van de WNT (Wet Normering Topinkomens)? 
Het taakveld belastingen is in 2017 € 120.000 hoger dan begroot. Dit bedrag bestaat uit: 
Meer opbrengsten uit recognities:                    €   26.000 
Hogere uitvoeringskosten 1e kw 2017 BSWW € 146.000 
                                                                          € 120.000 
 
De hogere uitvoeringskosten van BSWW in het eerste kwartaal bestaan voornamelijk uit de uitbesteding 
van de aanslagoplegging voor 2017. Dit is onder andere het herstel van achterstanden 2016, 
herwaardering door Thorbecke en de inhuur van de interim-directeur. De interim directeur heeft € 105,00 
per uur gekost en totaal tot en met 31 juli 2017 € 94.000. 
 
Na inwerkingtreding van de regeling WNT per 1 januari 2016 mag de bezoldiging van ingehuurde (interim) 
topfunctionarissen niet meer bedragen 24.000 euro per maand voor de eerste 6 maanden van de 
functievervulling en €18.000 euro per maand voor de volgende 6 maanden. Ook geldt een uurtarief van 
maximaal 175 euro. Bovendien vallen na 12 maanden ingehuurde topfunctionarissen onder dezelfde WNT-
norm als andere topfunctionarissen in de (semi)publieke sector: maximaal €178.000 euro.  
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Pag. Vraag 5 
6. Welke gerichte maatregelingen zijn genomen om de instroom van bijstandsgerechtigden in 2017 

verder te beperken? Kunt u de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden gedurende 2017 
inzichtelijk maken? 
De volgende maatregelen zijn genomen: 
 
Optimaliseren toegang: 
• Om de instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden te beperken is het aanvraagproces verder 

geoptimaliseerd. In het aanvraagproces is een extra screening toegevoegd. Voordat een aanvraag 
wordt ingediend, worden er gesprekken gevoerd met de inwoner die een beroep wilt doen op een 
uitkering: het meldingsgesprek en het poortgesprek. Het poortgesprek richt zich op zowel recht- als 
doelmatigheid. In dit gesprek wordt in eerste instantie gekeken wat de aanvrager eraan gedaan 
heeft om weer werk te vinden. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven over het hebben van een 
bijstandsuitkering, met name wat de rechten en plichten zijn.  

 
Bevorderen uitstroom: 

• Om beter zicht te krijgen op onze bijstandsklanten en hun kansen op de arbeidsmarkt en 
maatschappelijke participatie zijn 720 bijstandsklanten uitgenodigd voor een groepsbijeenkomst 
en een individueel gesprek. Op basis daarvan zijn al deze bijstandsklanten in beeld gebracht 
(diagnose). Van al deze bijstandsklanten is o.a. in beeld gebracht wat kansen maar ook 
belemmeringen zijn in relatie tot de arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie. Ook is het 
C.V. geupdate. Dit stelt ons nu in staat om hen de juiste dienstverlening te bieden gericht op 
bemiddeling naar werk of maatschappelijke participatie. Van deze 720 bijstandsklanten doen 
inmiddels 52 geen beroep meer op een uitkering (uitstroom). 

• Arbeidstrainingcentrum is uitgevoerd. Het ATC is een concept waarbij klassikaal les wordt 
gegeven in combinatie met trainingen en het opdoen van werkervaring. Het  ATC wordt ingezet 
voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Duur van het traject is 15 weken. 
Tijdens het programma krijgen de klanten diverse cursussen en trainingen aangeboden o.a. 
gericht op het verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Naast een regulier ATC is ook 
een ATC voor vergunninghouders uitgevoerd. 

• Om uitstroom te bevorderen zijn diverse instrumenten ingezet:plaatsingsubsidies, 
loonkostensubsidies, proefplaatsingen. 

• Ook wordt uitstroom naar werk gerealiseerd via ons social return beleid en via ons 
werkgeversservicepunt en zijn we actief betrokken bij de regionale aanpak van de 
jeugdwerkloosheid.  

• Actief bemiddelen van jongeren die pro/vso onderwijs volgen en dreigen uit te vallen, niet te 
kunnen doorstromen naar werk of een vervolgopleiding. 1 jaar voor het veralten van de opleiding 
stelt de consulet samen met de school en ouders een plan op, zodat de jongeren niet thuis 
komen te zitten 

 
Handhaving 

• Eens in de 18 maanden wordt bij iedere klant (IAOW/IOAZ en Participatiewet) een heronderzoek 
rechtmatigheid verricht. Tijdens dit herondezoek wordt het recht op uitkering de periode tussen 
het heronderzoek en het vorige heronderzoek of de aanvraag onderzocht. 

• Er zijn twee themacontrole uitgevoerd namelijk, alleenstaande ouders met gezinsuitbreiding 
tijdens de bijstandperiode en van parttime werk naar fulltime werk.  

Kode 
regeling 

Cat. 31-dec 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

Bijstand 27 jaar e.o.  676 694 685 687   

Jonger dan 27 79 90 101 98   

IOAW/Z 27 jaar e.o.  66 70 70 73   

  Geheel - Totaal 821 854 856 858   
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Christen Unie /SGP 
 
Pag. Vraag 6 

5. Taakveld bestuur: Is dit punt niet al eens eerder teruggekomen. Pensionering van wethouders is 
toch voorspelbaar? Waarom wordt dit niet meer jaren vooruit begroot? 
Dit is naar voren gekomen in de jaarrekening 2016. Op dat moment is de begroting 2017 al vastgesteld en 
moet het worden meegenomen in de bestuursrapportage 2017. Vanaf de Begroting 2018 wordt het 
meerjarig meegenomen.  

 
Pag. Vraag 7 

6. Graag een verdere detaillering van de voor- en nadelen die leiden tot het voordeel van € 475K 
 
Taakveld Onderwerp Structureel/ 

Incidenteel 
Uitgaven 

/Inkomsten 
Voordeel/ 

Nadeel 
2017 

Overhead 

Kapitaallasten I U V -180.000 
Bijdrage 
Weesp 

overhead S I V -300.000 
Werving en 

selectiebudget 
sociaal 
domein I U N 100.000 

Financiën S U V -25.000 
Archief S U V -20.000 

Facilitaire 
zaken I U V -50.000 

Totaal V -475.000 
 

 
Pag. Vraag 8 

6. Taakveld Milieubeheer: Graag toelichten hoe minder onderhoud een opbrengst (baten) is in plaats 
van lagere lasten. 
Het woord ‘opbrengst’ is in dit geval wat ongelukkig gekozen. Het woord ‘voordeel’ is hier meer op zijn 
plaats. Minder onderhoud betekent minder kosten en dus een voordeel. 

 
Pag. Vraag 9 

7. Welke maatregelen zijn getroffen om de instroom van bijstandsgerechtigden verder te beperken? 
Zie hiervoor het antwoord op vraag 5 ( de PVDA op pagina 5). 

 
Pag. Vraag 10 

7. Welke waarde vertegenwoordigen de risico's van de oude taken in het Sociaal Domein? Waarom is 
deze waarde niet aan de huidige reserve toegevoegd? 
 
Vanaf 2015 heeft de gemeente extra taken gekregen op het gebied van de Jeugdwet, de nieuwe WMO en 
de Participatiewet (de drie decentralisaties). Omdat de Participatiewet nauwelijks wijziging met zich 
meebracht (m.u.v. de afbouw van de W.S.W.-regeling), zagen we de belangrijkste financiële risico’s bij de 
Jeugdwet en de nieuwe WMO. Besloten is een reserve in het leven te roepen om deze risico’s te 
ondervangen. Overschotten en tekorten worden daarom met de reserve verrekend. 
De overige taken binnen het Sociaal Domein waren niet nieuw voor de gemeente en daarom werd er 
geacht toereikende budgetten beschikbaar te zijn voor deze “oude” taken.  
Het is niet mogelijk om een waarde toe te kennen aan de risico’s van de oude taken omdat we te maken 
hebben met open-einde regelingen, conjuncturele ontwikkelingen en de toename van vergunninghouders. 
Voor 2017 verwachten we in ieder geval een nadeel van ruim € 1.000.000 met name als gevolg van hogere 
bijstandslasten. 
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Lokaal Liberaal 
 
Pag. Vraag 27 

8. De kosten van huisvesting van Ithaka tot een bedrag van € 319.862 moeten wij nog in de begroting  
opnemen. De inkomsten van schoolbestuur en gemeente Utrecht in verband met de exploitatie van 
de internationale schakelklas Ithaka bedragen € 319.862 en moeten wij ook nog opnemen  in de  
begroting.We lezen ook in de Berap dat er gevraagd wordt om een bijdrag voor 2017, 2018 en 2019 
om in een keer de resterende inrichtingskoaten te nnemen. Maar daar is die budgetneutrale 319.862 
euro toch al voor bedoeld? Waar is het bedrag ad. 211.041 euro dan voor? 
 
De € 211.041 betreft het restant van de aan het schoolbestuur volgens de norm verschuldigde bijdrage die 
verstrekt is voor de kosten van eerste inrichting. Dit betreft een eenmalig budget voor de inrichting van 
klaslokalen en de aanschaf van lesmateriaal en wordt voor de groep van ruim 270 leerlingen  
verstrekt. 
 
De € 319.862 die in de begroting wordt opgevoerd betreffen de reguliere, terugkerende huurkosten van de 
lokalen op Bisonspoor en andere exploitatiekosten zoals nutsbedrijven en onderhoud. Deze laatste kosten 
worden verrekend met de onderwijsinstelling, de huurlasten worden opgebracht uit voor extra  
VO-leerlingen begrepen component in bijdrage van het rijk in het gemeentefonds.  
 
Al met al is de totale exploitatie zo budgettair neutraal.  

 
Commissie 12 september 2017 
 
Pag. Vraag 28 

8. Welke activiteiten zijn en worden ingezet voor de armoedebestrijding onder kinderen? 
 
 Als gemeente kennen wij in ons minimabeleid de volgende regelingen voor kinderen: 
U-Pas 
Computerregeling 
Declaratieregeling schoolgaande kinderen 
Bijzondere bijstand reiskosten schoolgaande kinderen 
Jeugdsportfonds 
Jeugdcultuurfonds 
Individuele bijzondere bijstand (maatwerk)  

 
Pag. Vraag 29 

8. Welk bedrag is verbonden aan de reeds ingezette activiteiten?  
 In 2016 hebben wij in totaal €185.865,- uitgegeven aan de bij vraag 28 genoemde activiteiten.  In 2017 
hebben wij tot op heden  € 110.500,-   

 
Pag. Vraag 30 

8. Wat is de motivering om het door het Rijk extra ingezette bedrag niet voor het beoogde doel te 
gebruiken, anders dan het dekken van een tekort op andere begrotingsposten? 
 
 Dit klopt niet. Wij zetten de middelen juist in voor het beoogde doel. Uit de Minima Effect Rapportage van 
het Nibud is gebleken dat wij een ruimhartig en dekkend aanbod hebben voor minima, waaronder gezinnen 
met kinderen. Het creëren van nieuwe, aanvullende regelingen is dan ook niet nodig. Ons aanbod is 
volgens het Nibud immers voldoende om onze doelstelling én de doelstelling van het Rijk te realiseren: 
kinderen moeten mee kunnen doen.  

 
 
 
 
 
 

7 
 



Financieel neutrale wijzigingen 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 11 

9. Kunt u ons een overzicht geven van de specifieke regelingen/ voorzieningen in Stichtse Vecht voor 
kinderen in het minimabeleid? 

- U-pas 
- Computerregeling 
- Declaratieregeling schoolgaande kinderen 
- Bijzondere bijstand reiskosten schoolgaande kinderen 
- Jeugdsportfonds 
- Jeugdcultuurfonds 
- Individuele bijzondere bijstand (maatwerk) 

 
Pag. Vraag 12 
10. Welke pushtaakstelling "besparing op de buitenruimte" is meegenomen bij de aanbesteding van 

het nieuwe IBOR-bestek? Op welke manier is deze taakstelling meegenomen in het nieuwe IBOR-
bestek en wat zijn de consequenties hiervan voor het onderhoudsniveau in de openbare ruimte? 
In 2016 is in het kader van de nog te realiseren PUSH -taakstellingen Programma 3, besloten om de 
resterende € 350 000 ten laste te brengen van het aanbestedingsresultaat IBOR. Dit is destijds 
gemotiveerd met het feit dat de aanbesteding van IBOR tegen gunstige voorwaarden is afgerond en deels 
toe te schrijven is aan meer zelfbeheer en betrokkenheid van de inwoner. De taakstelling van € 350.000 
kon worden inverdiend en verrekend met het aanbestedingsvoordeel. In het IBOR-contract blijven de 
betrokkenheid en initiatieven van burgers geborgd. 
 

 
Pag. Vraag 13  
14/15. De PvdA maakt zich zorgen over het niet in de pas lopen van de inkomsten en de uitgaven bij het 

project "revindicatie"; deelt u onze zorgen en kunt u ons halfjaarlijks in het RIB hiervan op de 
hoogte houden? 
Wij informeren de gemeenteraad over de voortgang van de gemeentelijke (exploitatie)budgetten en 
projecten via de vastgestelde reguliere planning- en controlcyclus. Om deze reden stellen wij ook in de 
Bestuursrapportage 2017 de gemeenteraad voor om, op basis van de huidige stand van het project 
‘Revindicatie’, de opbrengstramingen aan te passen. De aanpassing voor 2017 is opgenomen in de 
Bestuursrapportage 2017. En de aanpassing voor 2018 zullen wij de gemeenteraad ter vaststelling 
aanbieden bij de Programmabegroting 2018.  
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Pag. Vraag 14  
15. Kunt u inzichtelijk maken hoe de Algemene Reserve zich ontwikkelt in 2017? 

Verloop algemene reserve 2017  Bedrag  
Saldo 31-12-2016   10.753.702,95  
Rekeningresultaat 2016        942.080,52  
Saldo1-1-2017   11.695.783,47  
    

Bijstelling saldo primitieve begroting i.v.m. revindicatie. (Zie ook 1e 
begrotingswijziging)         -37.250,00  
De lagere inkomsten verkoop vastgoed worden tijdelijk onttrokken aan de 
Algemene reserve. Bedrag wordt na realisatie in 2018 weer toegevoegd 
aan de Algemene reserve.       -350.000,00  
De lagere opbrengsten revindicatie worden tijdelijk onttrokken aan de 
Algemene reserve, wordt na realisatie in 2018 weer toegevoegd aan de 
Algemene reserve.       -250.000,00  
Saldo 31-12-2017   11.058.533,47  

 

 
Pag. Vraag 15 

- Welke gerichte maatregelen neemt u in 2017 om de vele klachten/meldingen openbare buitenruimte 
met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte tot een acceptabel niveau terug te 
brengen? 
Er wordt strak gestuurd op uitvoeren van de contractuele afspraken.  
De volgende activiteiten zijn aan de orde: 

• De frequentie van overleg tussen gemeente en aannemer is op meerdere niveaus geïntensiveerd. 
• Er wordt intensief toezicht gehouden door eigen medewerkers (directievoerders, toezichthouders). 
• De achterstand die was opgelopen is door extra inzet aangepakt. Er wordt op gestuurd om een 

nieuwe achterstand in het groenonderhoud te voorkomen (onvoorzien zijn omstandigheden 
veroorzaakt door wet natuurbeheer). 

• Eenmaal per 4 weken wordt een onafhankelijke schouw uitgevoerd. 
• Het serviceteam wordt ingezet om incidenten op te lossen. 
• Post NL medewerkers zijn ingezet om meldingen in de openbare ruimte actief in beeld te brengen.  
• Er vindt nadere analyse plaats van de meldingen door het datalab van de gemeente Stichtse 

Vecht (data gestuurd werken) om een beter beeld te krijgen van de oorzaak van de melding. Op 
basis daarvan zullen we indien dat nodig blijkt maatregelen aanscherpen / vernieuwen. 

• De communicatie over het onderhoud zal worden verbeterd. Hieronder valt onder meer de 
beantwoording van meldingen, communicatie over waar en wanneer uitvoer van werkzaamheden 
met mogelijk grote impact plaatsvindt. 

 
Pag. Vraag 16 

- Kunt u ons een overzicht geven van de klachten/meldingen openbare buitenruimte over het eerste 
half jaar 2017 in relatie tot het eerste half jaar 2016? 
Vanwege wijziging in aanpak en registratie, kost het vervaardigen van deze overzichten iets meer tijd. 
Zodra wij deze gereed hebben sturen wij u deze toe. 

 
Pag. Vraag 17 

- Toegezegd is dat het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) klachten/meldingen openbare 
buitenruimte in het tweede kwartaal van 2017 wordt uitgevoerd; dit is niet gebeurd. De PvdA gaat 
ervan uit dat dit In het derde kwartaal van 2017 wordt uitgevoerd; klopt dat? 
Dat klopt, dit wordt in het derde kwartaal uitgevoerd. 
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Christen Unie /SGP 
 
Pag. Vraag 18 

9. Kloppen de bedragen €-50K, €-20K en€ 70K wel? Zij stroken niet met de tabel. Die stelt bijvoorbeeld 
dat er €70K uit onderbesteding bestemmingsplannen komt. 
 
De opgenomen tekst en uw constateringen zijn juist. Het betreft onderbestedingen bij bestemmingsplannen 
van € 50.000 en betaald parkeren van € 20.000 die wordt ingezet als dekking voor de extra capaciteit bij 
het team Omgevingskwaliteit voor € 70.000.  
 
De bijbehorende tabel moet dus zijn: 

 
 

 
Pag. Vraag 19 

9. Is onderzocht in hoeverre er sprake is van armoede onder kinderen in Stichtse Vecht op grond 
waarvan de daarvoor bestemde gelden van het rijk kunnen worden aangewend voor bestrijding van 
een tekort in bijzondere bijstand. Welke argumenten heeft u om het op deze wijze financieel te 
verwerken? 
 
Er is geen onderzoek gedaan naar armoede onder kinderen in Stichtse Vecht. De gemeente Stichtse Vecht 
heeftwel onderzoek naar de effecten van het minimabeleid gedaan. Het  Nibud  is verzocht onderzoek te 
doen naar de effecten van het minimabeleid. Het Nibud is zeer positief over het minimabeleid van de 
gemeente Stichtse Vecht en noemt onze gemeente een voorbeeld voor andere gemeenten op dit gebied. 
Zo concludeert het Nibud o.a. dat veel huishoudens, ook gezinnen met kinderen, ondanks hun relatief lage 
inkomen met het bestaande aanbod kunnen meedoen aan sportieve, maatschappelijke en culturele 
activiteiten. De gemeente kampt  met een  tekort op het budget minimabeleid. Met het inzetten van de 
extra middelen die de gemeente van het Rijk heeft gekregen voor het bestrijden van armoede onder 
kinderen kan het tekort op het minimabeleid opvangen worden  en kunnen bestaande regelingen 
(waaronder de regelingen  bestemd voor kinderen) in stand worden gehouden.  

 
Pag. Vraag 20 
10. Wat zijn de argumenten om de inrichtingskosten voor schakelklassen in één keer te nemen? 

 
Oorspronkelijk is met het bestuur van Ithaka afgesproken om de incidentele kosten van de eerste inrichting 
tot een totaal van € 300.000 in 4 jaartermijnen te voldoen, te beginnen met najaar 2016. Voor de reguliere 
exploitatiekosten van de schakelklassen kon dekking gevonden worden in de door het rijk beschikbaar 
gestelde middelen in het gemeentefonds (de maatstaven leerlingen VO). 
Voor de incidentele kosten was geen dekking beschikbaar. Deze hebben we voor de aanloopkosten en de 
eerste termijn eerste inrichting gevonden in de incidentele rijksbijdrage verhoogde asielinstroom die in 
2016 beschikbaar kwam. Deze bijdrage was gezien het doel waarvoor deze in het leven was geroepen, bij 
uitstek geschikt om als dekking voor deze uitgaven te dienen. Voor 2017 is opnieuw – en voor het laatst - 
een incidentele bijdrage verhoogde asielinstroom beschikbaar gekomen,, reden om een deel van de 
bijdrage 2017 opnieuw te bestemmen als dekking voor het gehele restant van de incidentele kosten eerste 
inrichting Internationale Schakelklassen.  
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Pag. Vraag 21 
10. Begraafplaatsen: Welke niet afgesloten investeringen betreft dit? Zijn deze investeringen op een 

later tijdstip alsnog te verwachten? 
 
Dit betreffen investeringen binnen programma 3 Fysiek. Het betreft voornamelijk investeringen op groot 
onderhoud wegen. Deze investeringen zijn in 2016 gestart maar niet op 31 december 2016 afgerond. 
Hierdoor worden de kapitaallasten niet in 2017 geactiveerd.  

 
Pag. Vraag 22 
12. Vanwaar de 73 ipv 120 gehuisveste vergunninghouders. Betreft dit een lagere taakstelling van 73 of 

een niet gehaalde taakstelling van 120 vergunninghouders? 
 
De taakstelling is lager uitgevallen dan geraamd. Er was begin 2017 echter ook nog sprake van een 
achterstand op de taakstelling. In mei 2017 is daartoe het “Actieplan aanpak taakstelling huisvesting 
vergunninghouders” vastgesteld door het college. Dit plan beschrijft hoe wij uiterlijk op 31-12-2018 de 
taakstelling voor 2017 en 2018 én de eerder opgelopen achterstand gaan behalen. In 2017 verwachten wij 
minimaal110 mensen te huisvesten, waarvan wordt aangenomen dat twee derde deel volwassenen betreft 
(=73). Voor kinderen ontvangen wij immers geen Rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding.  

 
Pag. Vraag 23 
12. Hoe komt het dat bij de jeugd de realisatie nadelig uitvalt? Waar ligt dat aan? 

 
De toelichting op bladzijde 12 betreft niet de realisatie. Het gaat om een budgettair neutrale 
begrotingswijziging. Het genoemde bedrag (€ 136.918) betreft een hogere bijdrage die wij van het Rijk 
ontvangen. Dit geld komt extra ter beschikking van het budget voor de Jeugdzorg. 

 
Commissie 12 september 2017 
 
Pag. Vraag 32 
14. Is het in de Berap vermelde tekort van € 706.741 structureel van aard?  

Ja, het tekort op de verstrekking in het kader van de Jeugdwet is structureel van aard. De hoogte van het 
tekort loopt de komende terug vanwege het feit dat het Rijk volgens de Meicirculaire de komende jaren ca. 
€ 300.000 per jaar meer beschikbaar stelt.  

Daarnaast is (zoals te lezen in de Bestuursrapportage 2017) sprake van een overschot op de nieuwe WMO 
van € 534.238 in 2017. Ook hier loopt de bijdrage de komende jaren op. Samen genomen resulteert dit in 
een positief saldo van € 447.538 in 2018 oplopend tot € 510.742 in 2021.    

 
Pag. Vraag 33 

- Welke gedeelte van het cultuurbudget wordt besteedt aan het Sociaal Domein? 
In het taakveld Cultuurpresentatie, waaronder ondermeer de bibliotheken vallen, is geen geld uit de 
decentralisatie-uitkeringen sociaal domein betrokken. Dit betekent niet dat de instellingen die binnen dit 
taakveld actief zijn, zich niet meer en meer betrokken voelen bij het sociaal domein en daarvoor in 
toenemende mate passende initiatieven ontwikkelen en daar een budget aan toekennen. Dit zien we 
bijvoorbeeld terug bij de projecten rond laaggeletterdheid die de bibliotheek heeft gestart en andere 
initiatieven binnen taakvelden in het Programma Samenleving (het “voorveld”) die er op gericht zijn alle 
inwoners als volwaardig deelnemer te laten participeren in onze lokale maatschappij.  
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Actualisatie grondexploitaties 
 
Christen Unie /SGP 
 
Pag. Vraag 24  
15. Actualisatie grondexploitaties en bijlagen: Waarom worden er verschillen de rentepercentages 

gehanteerd? 
 
De, in de ramingen voor de verschillende jaren opgenomen, rentepercentages zijn gelijk aan de voor dat 
jaar bij de begroting vastgestelde rentepercentages (ook wel renteomslag of interne rekenrente genoemd). 
Het vastgestelde rentepercentage voor 2016 is 3,0% en vanaf 2017 2,1% (zoals beschreven op blz. 6 van 
de Programmabegroting 2017). Het BBV schrijft vanaf 2018 voor dat het voor dat jaar geldende 
rentepercentage in de jaarrekening definitief wordt vastgesteld. Hierdoor kan, vanaf 2018, het 
rentepercentage dat is geraamd bij de begroting bij de jaarrekening nader worden vastgesteld en indien 
nodig gewijzigd worden vastgesteld. 

 
Pag. Vraag 25  
15. Actualisatie grondexploitaties en bijlagen: Bij CSV Vreeland een verschil in kosten. Een keer € 

27,5K en een keer € 12.945K. Vanwaar dit verschil? 
 
€ 27.500 een raming is van de te maken kosten en de € 12.945 de werkelijk tot op heden gemaakte 
kosten. 

  
Pag. Vraag 26 
15. Actualisatie grondexploitaties en bijlagen: Waaruit bestaan de opbrengsten en kosten van de 

verschillende grondexploitaties? 
Grofweg bestaan de opbrengsten uit de verkoop van de gronden en de kosten bestaan uit de kosten die 
gemaakt moeten worden om de transformatie van de grond tot stand te brengen. 
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