
 
 

Beantwoording Technische Vragen van de SGP-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 

Hoofdlijnen begroting 

Bladzijde 3 

Kosten inburgering 

Wat zijn de komende jaren de verwachte 
aantallen statushouders? 

   

Hoofdlijnen begroting 
Bladzijde 5 

Doorbelaste interne kosten aan 
afvalstoffenheffing en rioolrecht 
Is de berekening van de interne kosten een 

verplichting rekensystematiek of een lokale 
keuze? 

   

Hoofdlijnen begroting 
Bladzijde 5 

Doorbelaste interne kosten aan 
afvalstoffenheffing en rioolrecht 
Wordt deze doorbelasting jaarlijks opnieuw 
bepaald? Zo niet, wat is dan de frequentie? 

   

Hoofdlijnen begroting 
Bladzijde 5 

Doorbelaste interne uren aan 
grondexploitaties 
Heeft deze wijziging nog invloed op de 
resultaten van de grondexploitaties? 

   

Hoofdlijnen begroting 
Bladzijde 5 

Doorbelaste interne uren en interne kosten 
Een hogere doorbelasting van gelijkblijvende 
kosten leidt op een andere plek tot besparingen. 
Waarom zijn deze besparingen niet zichtbaar? 
Waar wordt dit vrijvallende budget aan besteed? 

   

Hoofdlijnen begroting 

Bladzijde 6 

Hogere inkomsten gebruik uitvaartcentrum 

De huidige opzet van het beheer en de 
werkwijze met twee sleutelbeheerders zorgt bij 
andere uitvaartondernemers voor 
terughoudendheid in het gebruik van het 

   



 
 

Onderwerp Vraag Antwoord 
 

Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

uitvaartcentrum en daarmee niet tot de hoogst 
mogelijke inkomsten. Gelet op de raadsbrede 
wens om die inkomsten juist wel te 

optimaliseren de volgende vragen:  
a. Wat is er op tegen om ook andere 

uitvaartondernemers die in Woudenberg 

een prominente rol vervullen een sleutel 
te geven en de dvo te laten tekenen? 

b. Hoe voorkomen we hierin niet te statisch 
te zjin en mee te bewegen met de 

ontwikkeling van de opdrachten van 
ondernemers? 

Besparingsopgave 
Bladzijde 12 

Adviesraad Sociaal Domein 
Is er vooroverleg geweest met de Adviesraad 
Sociaal Domein over het stoppen met de 
financiering van de secretariële ondersteuning?  

Wat vindt die Adviesraad Sociaal Domein 
hiervan? 

   

Besparingsopgave 
Bladzijde 13 

Coöperatie De Kleine Schans 
Gemeente en CDKS werken samen om de 
zorgkosten in de perken te houden. Waarom 

heeft de CDKS dan toch wensen voor uitbreiding 
ingediend? 

   

Besparingsopgave 
Bladzijde 13 

Coöperatie De Kleine Schans 
Welke uitbreidingswensen heeft CDKS ingediend 

en wat is de impact van het niet honoreren van 
deze wensen? 

   

Besparingsopgave 
Bladzijde 13 

Budget passend onderwijs 
Is de halvering van het budget passend 
onderwijs in overleg met de scholen tot stand 
gekomen? Wat valt er nu concreet weg, ofwel 
wat kunnen scholen nu niet meer aanbieden? 

   

Besparingsopgave 
Bladzijde 14 

Sportbeleid 
De bijdrage van sport is in de besparingsopgave 
opvallend klein. Welke concrete 

besparingsmogelijkheden zijn hier op korte en 
lange termijn mogelijk? 

   

Besparingsopgave 
Bladzijde 14/15 

Subsidiebudget sociale kracht van de 
samenleving 

   



 
 

Onderwerp Vraag Antwoord 
 

Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

Hoe zijn hier de keuzes gemaakt welke subsidies 
worden gestopt en verlaagd? 

Besparingsopgave 
Bladzijde 16 

Publicatie gemeentenieuws 
Hoe borgen we dat al onze inwoners en 
belanghebbenden toch het gemeentenieuws 
blijven ontvangen? 

   

Besparingsopgave 
Bladzijde 16 

Taakstelling gemeenschappelijke 
regelingen 

Wat maakt gelet op de ontwikkelingen de 
afgelopen jaren en de discussies hierover dat 
deze € 10.000 vanaf 2021 realistisch is? 

   

Lokale heffingen 
Bladzijde PA-4 

Lokale lastendruk 
In de tabel staat dat de lastendruk stijgt met 
€ 44 respectievelijk € 55. De afvalstoffenheffing 

stijgt echter met € 76 (140 l) of € 87 (240 l) en 

de rioolheffing met € 5, samen dus € 81 of € 92. 
Is er bij de OZB dan sprake van een forse daling 
per huishouden? Hoe zit dit?  

   

Lokale heffingen 

Bladzijde PA-4 

Lokale lastendruk 

Hier staat bij de beleidsuitgangspunten niet 
alleen het streven naar 100% 
kostendekkendheid genoemd, maar ook het 
uitgangspunt dat de lokale lastendruk in principe 
niet meer stijgt dan de inflatiecorrectie. Met de 
nu voorgestelde tarieven lijkt er sprake van een 

stijging van 6%-7%, ruimschoots hoger dan de 

inflatiecorrectie. Zijn er mogelijkheden om de 
stijging van de afvalstoffenheffing wat 
geleidelijker in te voeren, zodat we ons meer 
aan dit beleidsuitgangspunt houden?  

   

 


