
 
 

Beantwoording Technische Vragen van de PvdA/GroenLinks-fractie over de Beleidsbegroting 2020 

– 2023 

Raadscommissievergadering van: 08-10-2019 

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken: 

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen (u hoeft alleen de 1e twee kolommen in te vullen) 

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | in de volgorde van de inhoud van de beleidsbegroting | a.u.b. één vraag per rij 

 

Onderwerp Vraag Antwoord 
 

Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

Programma 1 

Samenleving 
Bladzijde .. 

Armoedebestrijding kinderen 

Voor dit jaar al wordt €40.500,- beschikbaar 
gesteld. We zitten nu op de helft van het jaar. 
Hoeveel is besteed? Waaraan? 

   

 Welk deel van de €40.500,- wordt ingezet voor 
de pilot? 

   

 Welk deel van de € 40.500,- wordt ingezet voor 
onderzoek? 

   

     

Algemeen In de begroting wordt soms een document 
genoemd, zoals het Waterplan en de nieuwe 

begroting van de coöperatie, wat de raad 
nog niet is gepasseerd. Er worden dan 
enkele financiële voorstellen uit gehaald. In 

hoeverre bent u het met ons eens dat het 
lastig is een inschatting te maken van de 
juistheid van de gemaakte financiële keuze? 

   

Idem In deze (beleids)begroting komen op 
verschillende plaatsen loonkosten voor. 
Tijdens de behandeling van de laatste 

Kadernota was er discussie over het voorstel 
het bestand aan medewerkers met 2 fte uit 
te breiden. Door de opstelling van deze 
begroting is minder duidelijk hoe met dit 

   

V O O R B E E L D 
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punt is omgegaan. Waar in deze begroting is 
iets te lezen over voornoemde 2 fte? In 
hoeverre wordt de omvang van het aantal 

ambtenaren de komende jaren, tijdelijk en 
vast, uitgebreid en hoe is dit uit deze 
begroting op te maken? 

Hoofdlijnen begroting 
bladzijde 2 en 3 

De tabel laat over de komende jaren een 
totale bezuiniging zien van €1.110.000. In 
de kadernota is een totaal gesuggereerd van 

€1.000.000. In hoeverre is de conclusie 
terecht dat wat het College betreft er een 
keuzemarge is van €110.000 verdeeld over 
de verschillend e jaren?  

   

bladzijde 3 Aangegeven wordt dat de kosten van 
inburgering nu zijn afgestemd op de 

taakstelling. Waarom is er voor 2020 extra 
€11.000 begroot? 

   

Bladzijde 4 Tbv de geestelijke gezondheidszorg wordt 
een onderzoek gedaan. Zijn de begrote 
extra kosten van €13.000 hierop gebaseerd? 

Wanneer zijn de uitkomsten van bedoeld 
onderzoek bekend? 

   

Idem Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt, zo 
wordt aangegeven. Dit draagt bij aan lagere 
kosten mbt de participatiewet. Op basis van 

welke verwachting is het opnemen van 

€30.000 per jaar reëel? 

   

Bladzijde 5 Er wordt minder doorgerekend aan de 
coöperatie omdat er minder ondersteuning nodig 
is. De redenering kan daardoor zijn dat hier een 
positief bedrag zou moeten staan. In hoeverre 

klopt dat? 

   

Bladzijden 6 en 7 De afgelopen maanden hebben we 
verschillende moties bij de ingekomen 
stukken zien passeren welke vroegen om, 

kort gezegd, meer bijdragen van het rijk. De 
VNG laat daar recentelijk in het kader van 

de tronrede en miljoenennota ook geluiden 
over horen. Bij de behandeling van de 
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begroting van de rijksoverheid zal dit 
wellicht ook onderwerp van gesprek zijn. U 
geeft aan dat de bijdragen van het rijk, 

bijvoorbeeld van de algemene uitkering, 
tegenvallen. In hoeverre en in welke mate 
zet u stappen richting de VNG en het rijk om 

te komen tot een betere ‘honorering’ van de 
taken welke ook onze gemeente inmiddels 
heeft? 

Bladzijde 7 Het rijk heeft voor de jeugdzorg voor de 
jaren 2019 tm 2022 extra geld toegezegd. 
Voor een deel van de jaren heeft u een 
stelpost opgenomen. Waarom is dit voor 
2020 en 2021 niet het geval? 

   

Besparingsopgave 

bladzijde 9 en 10 

U geeft aan informatief gesproken te hebben 

met belanghebbende organisaties. Welke 
zijn dat geweest? 

   

Bladzijde 12 De secretariële ondersteuning aan de 
Adviesraad Sociaal Domein wordt niet meer 
verstrekt. Hoe heeft de adviesraad hier op 

gereageerd? 

   

Bladzijde 14 Er wordt voorgesteld minder te besteden 
aan sportbeleid. Aan welke onderdelen wordt 
gedacht? In hoeverre heeft dit volgens het 
College invloed op de gezondheid van de 

inwoners van Woudenberg? 

   

Bladzijde 16 Om minder te hoeven uit te geven aan 
gemeenschappelijke regelingen wordt steun 
gezocht bij andere gemeenten? Op welke wijze 
wordt deze steun gezocht? In hoeverre is er dan 
sprake van een toename van overlegkosten? In 

hoeverre weegt dat op tegen de veronderstelde 
besparingen? 

   

Programma 1 
Samenleving       

bladzijde 25 

Op deze bladzijde staat een tabel waarbij na 
vergelijking met de tabel op bladzijde 2 de 

vraag rijst waarom op bladzijde 2 bij ‘extra 
bijdragen RWA’ het bedrag positief staat 

genoteerd en op deze bladzijde negatief? 

   

Bladzijde 25 U noemt in de tabel een lagere BUIG-    
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uitkering. De vraag is om deze BUIG-
uitkering toe te lichten, ook in relatie tot het 
niet voorkomen van deze uitkering op 

bladzijde 2 

Programma 3 
 Veiligheid 

bladzijde 38 en 39 

Het ondermijningsbudget komt hier voor en 
op andere plaatsen ook nog. Vergeleken met 

de bedragen die over de verschillende jaren 
gegeven worden zijn deze hier €2.000 lager 
dan op bladzijde 2. Wat is hier de 

onderbouwing van? 

   

Programma 5 
Dienstverlening 
bladzijde 54 tm 56 

Voor de loonkosten wordt voor 2020 zo te 
lezen in de tabel een positief bedrag van 
€1.631 opgenomen en voor de jaren daarna 
een negatief bedrag van € 23.369. Op 
bladzijde 56 staat ook een tabel. Deze tabel 

is voor ons onduidelijk, ook in relatie tot de 
eerder gegeven tabel in dit programma. Hoe 
zijn de bedragen van de tabel op bladzijde 
56 tot stand gekomen? Wat is de 
(cijfermatige) onderbouwing van de 
bedragen bij de jaren 2021 tm 2023? Op 

welke manier kunnen de bedragen op 
bladzijde 53 vanuit deze gegeven berekend 
worden? 

   

Algemene 

dekkingsmiddelen 
Bladzijde 59 en 60 

Als we tabel vergelijken met die op bladzijde 

3 is niet helder hoe een vergelijking 
gemaakt kan worden van de twee algemene 

uitkeringen (bladzijde 3) met de totale 
algemene uitkering (bladzijde 59) en hoe de 
correctie OZB en de opbrengsten OZB 
(bladzijde 59) gesaldeerd kunnen worden 
om dat saldo te kunnen vergelijken met wat 
wordt vermeld op bladzijde 3.  
Kunt u dit toelichten? 

   

Paragraag A  

Lokale heffingen 
Pa7 

De toeristenbelasting zal jaarlijks stijgen 

met 2%. Wat zijn de opbrengsten voor de 
achtereenvolgende jaren als deze verhoging 
3% is, en wat voor de opeenvolgende jaren 
als deze 4% is? 
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