
Technische vragen begroting 2017

Algemeen:

 De wijzigingen van de BBV zijn o.a. bedoeld om de kaderstellende en controlerende rol van 
de gemeenteraad te verbeteren.  Het invoeren van beleidsindicatoren zie ik als een positieve 
ontwikkeling. De begroting is helder beschreven, echter met een kritische blik ben ik van 
mening dat met de huidige invulling zowel de kaderstellende als de controlerende rol lastig 
uit te voeren is door de Raad. 
- In feite worden alleen activiteiten benoemd maar geen resultaten afgesproken.  Ter 

illustratie: 
verbeteren en actueel houden van de website, hoe kan de Raad dit beoordelen 
(controleren), wat zijn dan de te verbeteren punten?
Inzetten leerplichtambtenaar: feitelijk is er alleen een bedrag geraamd maar wordt er 
geen kader gesteld t.a.v. die inzet (wat moet hij leveren voor dit geld?). Uiteindelijk moet 
dit bijdragen aan de doelstelling dat jongeren na de leerplichtperiode een 
startkwalificatie hebben. Kijken we dan naar de tabel van de beleidsindicatoren hierover 
dan is er alleen een getal voor 2013 bekend. Voor de jaren erna niet en ook is er geen 
prognose (doelstelling)  voor 2017 e.v. opgenomen. Wat valt er dan te controleren?

- De opname van de beleidsindicatoren (mits volledig ingevuld) is van toegevoegde 
waarde, maar voor de kaderstellende rol zou ook een prognose (doelstelling) op deze 
indicatoren opgenomen moeten worden. In ieder geval voor die indicatoren die een 
directe relatie hebben met beleidsdoelstellingen en activiteiten uit de begroting. 

- Verder worden nergens in de programma’s de ambtelijke uren gekwantificeerd. Ook zijn 
in de financiële tabel per programma  niet de lasten van de inzet van de directe 
ambtelijke uren (niet zijnde overhead) apart inzichtelijk gemaakt. In feite heeft de Raad 
nu geen inzicht in welk kader zij hierover stellen en kan hier dus geen (integrale) afweging
in maken.

Hoe kijken het College en de collega Raadsleden hier tegen aan?

Overige technische vragen

 Wat was het financiële (positieve) effect van het activeren van investeringen met een 
maatschappelijk nut vanaf 2017? (pag 12)

 Waar vind ik de geraamde kosten voor het fusie traject? Ik zie daar niks over in programma 0
 Pag 15 Verbeteren van de digitale dienstverlening – zijn er naast genoemde activiteit 

“verbeteren en actueel houden vd website” ook nog andere activiteiten die worden 
ondernomen op dit vlak? Of zijn elders nog kosten geraamd om te investeren in e-
dienstverlening om o.a. te kunnen voldoen aan het Europese akkoord richtlijn digitale 
toegankelijkheid en dienstverlening van overheden en Nationaal beraad Digitale Overheid?

 Pag 21: Bij de beleidsdoelstellingen in het bovenste kader wordt gesproken over 2 
beleidsdoelstellingen, daaronder worden er 3 benoemd.

 Pag 21: Voor de stedelijke wateropgaven wordt aangegeven dat er nog een doorrekening 
moet plaatsvinden. Klopt het dat er in 2017 geen lasten zijn geraamd voor deze opgaven?



 Pag 23: Herijking Regionaal Programma Bedrijventerreinen. Was dit niet gepland voor 2016, 
zo ja waardoor is dit vertraagd? Waarom zijn hier geen lasten voor geraamd?
Idem zie ik geen lasten geraamd voor het onderzoek haalbaarheid aanleg glasvezel in 
buitengebied.

 Pag 34: Waarom wordt het beschikbare WMO budget niet genoemd? 
 Pag 35: Indicator “Aantal clienten met maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners)” 

waar wordt de enorme afwijking t.o.v. de vergelijking door veroorzaakt?
 Pag 35: Indicator “% 4-12 jarigen achterstandsleerlingen”, hoort deze indicator niet bij 

programma 4?
 Pag 39: Waarom worden de lasten van de inzet combinatiefunctionaris en buurtsportcoach 

niet vermeld?
 Pag 42-47 programma 8: Waar vind ik informatie over de invoering van de omgevingswet en 

de daarmee gepaarde lasten?
 Pag 49: Ligt de invoering van de Vennootschapsbelasting op schema en welke risico’s zijn er 

nog?
 Pag 52:Hier wordt gesteld dat als interne financieringsmiddelen worden ingezet voor de 

financiering van investeringen of exploitatie-uitgaven dat dit met zich meebrengt dat als 
compensatie voor het beslag op deze middelen in feite externe financiering moet worden 
aangetrokken.  Is het niet zo dat de liquiditeitenpositie van de gemeente bepaalt of er 
externe financiering moet worden aangetrokken en niet het inzetten van interne 
financieringsmiddelen?

 Pag 59: Hoe is het risicobedrag voor de wet datalekken bepaald? Is het niet zo dat de 
mogelijke bestuurlijke boete veel hoger is?

 Pag 60: Hoe beoordeelt het College het kengetal t.a.v. de grondexploitatie?
 Pag 85: Max toegestane dekkingspercentage is 100% bij de afvalstoffenheffing is dit 110%. 

Hoe kan dit? Verder valt op dat de meeste dekkingspercentages erg laag zijn (alg. 
dienstverlening slechts 22%). Kan het College aangeven welke overwegingen hieraan ten 
grondslag liggen? 

 Pag 89: Graag een onderbouwing van de mutatie van het EV van 1-1-2017 en 1-1-2018 ad € 
121.334. Graag uitleg over en nadere onderbouwing van de sluitpost meerjarenprognose.


