
Beantwoording schriftelijke vragen mevrouw Nieuwenhuis ( Voor Neerijnen)

1. Het ontbreken van afgesproken resultaten in de begroting.

De gedachte achter het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is onder meer dat de raad de te 
realiseren doelen en de kaders daarvoor stelt. Het college voert uit en stuurt op die uitvoering en de raad 
controleert of de doelstellingen bereikt zijn. Ook stelt de raad de financiële middelen vast voor het bereiken 
van de vastgestelde doelen. De te realiseren doelstelling vormen de afspraak die u met het college maakt. 
In de begroting geeft het college aan welke activiteiten zij gaat uitvoeren om de door de raad vastgestelde 
doelen te bereiken. Dit brengt met zich mee dat de raad op hoofdlijnen, het realiseren van de doelen stuurt 
en niet op de uitvoer van de activiteiten. Dat is aan het college. 

2. Beleidsindicatoren
De beleidsindicatoren zijn in een ministeriële regeling vastgelegd. Omdat het werken met deze 
beleidsindicatoren nieuw is, is met de auditcommissie afgesproken om ons te beperken tot die verplichte 
indicatoren. Deze worden niet door ons ambtelijk apparaat bijgehouden maar kunnen worden gedownload 
van de site waarstaatjegemeente.nl. Zo is het in de nieuwe wetgeving ook bedoeld. Uit vragen en 
antwoorden van de commissie blijkt overduidelijk dat het overnemen van die indicatoren voldoende is en dat 
geen streefwaarde benoemd behoeven te worden. Na verloop van tijd zijn er wel ontwikkelingen zichtbaar 
natuurlijk. Uiteraard is het mogelijk om gezamenlijk met u te kijken waar op dit punt een verdere verbetering 
en ontwikkeling mogelijk/noodzakelijk is.

3. Ambtelijke uren
Deze redenatie gaat ook op voor de inzet van ambtelijke uren. Dit is een kwestie van bedrijfsvoering. De 
raad bepaalt met het vaststellen van de begroting het budget voor personeel als onderdeel van de financiële 
kaders. Hoe de uren worden ingezet is aan het college. Verwezen wordt naar bijlage 2 welke op verzoek is 
bijgevoegd.

4. Gevolgen activeren investeringen met maatschappelijk nut
Wij hebben al veel investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd. Een direct financieel gevolg is er dus 
niet omdat de overgang voor ons weinig inhoudt temeer daar een correctie over de jaren tot en met 2016 
niet verplicht is. De verplichting om te activeren gaat in per 1 januari 2017

5. Kosten fusietraject
In de raad van 3 november a.s. wordt een voorstel met begrotingswijziging behandeld om budget 
beschikbaar te stellen voor het fusietraject. Deze kosten konden nog niet in de begroting opgenomen worden
omdat het besluit voor de volgende fase in het samenwerkingstraject GNL pas op 6 oktober jl. genomen is.  

6. 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-dienst-
verlening om o.a. te kunnen voldoen aan het Europese akkoord richtlijn digitale 
toegankelijkheid en dienstverlening van overheden en Nationaal beraad Digitale Overheid?

De website is aangepast waardoor de mogelijkheden voor digitale dienstverlening optimaal te benutten zijn.
De verdere verbetering worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en capaciteit om zo te groeien 
naar een situatie die voldoet aan de gestelde richtlijnen. De uitvoeringsdiensten verantwoordelijk voor de aan
hun uitbestede taken zijn zelf verantwoordelijk voor uitvoering van de gestelde richtlijnen.

7. Beleidsdoelstellingen Programma 2
De opmerking dat er 3 beleidsdoelstellingen worden uitgewerkt terwijl er 2 genoemd worden is terecht. Het 
betreft daadwerkelijk 3 beleidsdoelstellingen, in de programmabegroting 2018 zullen wij dit aanpassen. 

8. 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?
De stelling is juist. Voor het bepalen van kosten zijn wij afhankelijk van het Waterschap die nog bezig is om 
te berekenen hoeveel wateroppervlakte nodig en wat er gecompenseerd moet worden. Om die reden 
kunnen wij nog geen ramingen opnemen in de begroting.

9. Herijking Regionaal Programma Bedrijventerreinen. Was dit niet gepland voor 2016, 
zo ja waardoor is dit vertraagd? Waarom zijn hier geen lasten voor geraamd?



Dit is niet vertraagd, in juli 2016 heeft de Provincie ingestemd met herijkte Regionaal Programma 
Bedrijventerreinen. Het was wellicht meer helder geweest om  als kader op te nemen het herijkte PRB. Er 
vloeien geen lasten uit voort.

10. Ik zie geen lasten geraamd voor het onderzoek haalbaarheid aanleg glasvezel in 
buitengebied.
Tot op heden worden de kosten gedekt vanuit de regio. Volgend jaar zal uit nader onderzoek moeten blijken 
tegen welke financiële voorwaarden bekabeling haalbaar is.  Op dit moment is daarover nog niets bekend.

11. Waarom wordt het beschikbare WMO budget niet genoemd?
Zie de bijlage.

12. Indicator “Aantal clienten met maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners)” 
waar wordt de enorme afwijking t.o.v. de vergelijking door veroorzaakt?
Een analyse van het verschil is niet mogelijk, een conclusie trekken kan wel. Ook in vergelijking met 
Nederland en Gelderland scoort Neerijnen goed op dit onderdeel.

13. Indicator “% 4-12 jarigen achterstandsleerlingen”, hoort deze indicator niet bij 
programma 4?
De keuze is gemaakt voor programma 6 maar programma 4 lijkt ook een logische keuze. We kunnen dit 
volgend jaar overbrengen naar programma 4.

14. Waarom worden de lasten van de inzet combinatiefunctionaris en buurtsportcoach 
niet vermeld?
Voor alle duidelijk betreft het hier 1 functie. De kosten zijn als totaal opgenomen op programma 5 en zijn niet 
nader verdeeld. ( zie bladzijde 30, kosten € 100.000)

15. Waar vind ik informatie over de invoering van de omgevingswet en de daarmee 
gepaarde lasten?
Op pagina 44, blok Ontwikkelingen. Er is nog niet bekend welke kosten gepaard zullen gaan met de 
invoering van de Omgevingswet.

16 Ligt de invoering van de Vennootschapsbelasting op schema en welke risico’s zijn er
nog?
De invoering ligt op schema, op dit  moment worden de laatste berekeningen gemaakt en stukken 
voorbereid om het overleg met de fiscus aan te gaan over de Vennootschapsplichtigheid ten aanzien van de 
Grondexploitaties. Er bestaat altijd een risico dat de fiscus het niet eens met onze stellingname en 
onderbouwing. De verwachting is dat definitief uitsluitsel hierover nog wel even op zich laat wachten.

17. De relatie tussen inzet interne financieringsmiddelen en liquiditeitspositie.
De liquiditeitenprognose van de gemeente bepaalt of er al of geen externe financiering moet worden 
aangetrokken. Het feit dat een een reserve wordt aangewend voor de dekking van uitgaven wil niet zeggen 
dat er op dat moment geen externe financiering noodzakelijk is. De reserves, als onderdeel van het Eigen 
Vermogen worden ingezet als financiering van lopende uitgaven en niet als liquiditeiten apart gehouden. Bij 
het bepalen van de liquiditeitsprognose wordt rekening gehouden met de op dat moment aanwezige, of op 
korte termijn te verwachten interne financieringsmiddelen zoals bijvoorbeeld verkopen van grond etc.. 

18. Hoe is het risicobedrag voor de wet datalekken bepaald? Is het niet zo dat de 
mogelijke bestuurlijke boete veel hoger is?
De wijze van berekening is toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen. De berekening gaat er ook 
vanuit dat niet alle risico's zich op hetzelfde moment zullen voordoen. De omvang van een bstuurlijke boete 
is niet vooraf te bepalen, deze is van meerdere factoren afhankelijk. Wij gaan er van uit dat wij door interne 
instructies het risico op een omvangrijke bestuurlijke boete kunnen kunnen verkleinen. 

19. Hoe beoordeelt het College het kengetal t.a.v. de grondexploitatie?
In principe is het zo dat hoe lager dit kengetal is hoe beter. Een norm is, zo geeft ook de provincie aan, lastig
te bepalen. Wij zijn mening dat wij voldoende grip hebben nu op de grondexploitaties en wij zullen de 
ontwikkeling van dit kengetal monitoren. De eerste mutatie op het kengetal zal plaatsvinden bij de MPG dat u
bij de jaarrekening 2016 wordt aangeboden. Verliezen zijn goed in beeld en daarvoor zijn de benodigde 
voorzieningen getroffen. 



20. Hoogte van de diverse dekkingspercentages.
Het dekkingspercentage voor de afvalstoffenheffing vloeit voort uit de begroting van Avri, Avri stelt ook het 
tarief vast. Binnen Avri is sprake van 100% kostendekking. Het is de eerste maal dat deze cijfers op deze 
wijze gepresenteerd worden. De berekeningen zijn gebaseerd op de regelgeving zoals die door de 
commissie BBV is weergegeven in de notitie Overhead. Duidelijk is inmiddels dat bij de afvalstoffenheffing 
de gecompenseerde BTW ten onrechte niet als last is meegenomen, dat is voor het berekenen van de 
kostendekking wel toegestaan. Als dit wordt gecorrigeerd ontstaat een dekkingspercentage van 91% 
hetgeen onder wettelijke norm is. De kostendekking van de overige tarieven en leges zullen wij nogmaals 
beoordelen en daar komen wij op terug bij de behandeling van de belastingvoorstellen 2017. Wij komen hier 
op terug bij het vaststellen van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen.

21. 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.
De basis voor de geprognosticeerde balans is onder meer de meerjarig staat van reserves en voorzieningen,
de staat van investeringen etc. Het zijn allemaal berekende, geprognosticeerde cijfers. Het geeft een beeld 
bij bestaand beleid. In dit geval zijn het vooral de structurele onttrekkingen aan reserves die de terugloop van
het EV bepalen. De sluitpost meerjarenprognose is om uiteindelijk een sluitende balans te verkrijgen. Er zijn 
veel schattingen nodig maar of die reëel zijn is nog niet vast te stellen. Het BBV is onduidelijk over de vraag 
of de balans al of niet sluitend moet zijn, de commissie geeft aan dat er wel sprake mag zijn van schattingen.
Op deze manier hebben wij invulling gegeven aan deze aanwijzing.

Beantwoording vragen gesteld tijdens de technische avond op 27 oktober 2016.

22. Waarom ontstaat er in 2017 een piek in de lasten voor onderwijsbeleid en 
leerlingzaken , taakveld 4.3
Tot en met 2017 is een budget (€  47.160) geraamd voor uitvoering van de wet OKE 
(Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). Deze raming is gebaseerd op een te ontvangen 
doeluitkering. Deze doeluitkering stopt met ingang van 1 januari 2018 dus zij ook de bijbehorende 
uitgaven af geraamd. Er is wel sprake van een nieuwe doeluitkering op dit vlak, de Voorschoolse 
Voorziening Peuterwerk. Deze loopt de komende jaren op tot een vergelijkbaar niveau als de wet 
OKE. 

23. Welk museum is opgenomen onder 5.4 musea.
Op programma 5 heeft een verwisseling plaatsgevonden van de cijfers. Op pagina 97, het 
overzicht taakvelden vindt u de juiste weergave. Daaruit blijkt dat op 5.4 Musea € 7.000 is 
geraamd en dat betreft het oud archief. Conform de voorschriften moeten dat daar verantwoord 
worden. 5.3 is de post Cultuurpresentatie, productie en participatie. Daar staan tot een bedrag van 
€ 58.230 kosten geraamd ten behoeve van Kunst en Cultuur, Muziektent, feesten en 
herdenkingen.

24. Taakveld 7.4 pagina 41 geeft een groot verschil te zien tussen 2015 en 2016. waar 
wordt dat door veroorzaakt.
In de Voorjaarsnota 2016 is al aangegeven dat de bijdrage aan de ODR geheel verantwoord was 
op programma 7 terwijl dat niet juist is. Er behoren ook kosten verantwoord te worden op 
programma 8. Deze correctie is doorgevoerd tot een bedrag van € 524.000. In combinatie met de 
herschikking naar taakvelden zoals die nu heeft plaatsgevonden geeft dit een vertekend beeld op 
met name taakveld 7.4. Vanaf 2017 worden de kosten op de juiste taakvelden verantwoord. 

25. Waardoor wordt het verschil tussen 2016 en 2017 op Personeelszaken veroorzaakt.
Het verschil wordt deels veroorzaakt door de vernieuwde voorschriften. Tot en met 2016 werden 
de rentekosten van de verstrekte geldleningen verantwoord op de kostenplaats personeel. Deze 
zijn opgenomen in het bedrag van €  282.236. Omdat het nieuwe taakveld overhead alleen nog 
maar bestaat uit uitgaven dan wel negatieve uitgaven is bij de vergelijking tussen 2016 en 2017 
geen rekening gehouden met de ontvangsten van het personeel aan rente tot hetzelfde bedrag 
(€ 109.000). De lasten en baten staan nu verantwoord op taakveld 0.5 Treasury. Daar behoren alle
rentelasten en baten verantwoord te worden. Daarnaast was er in 2016 sprake van een 
eenmalighe raming voor de gevolgen van het IKB voor de medewerkers. Dit om voldoende budget 
te hebben indien medewerkers in het kader daarvan hun vakantiegeld over de periode met 2016-
december 2016 al in 2016 uitgekeerd willen hebben. 



26. Welk aandeel van de post Personeelszaken is voor opleidingen.
In de post personeelszaken is een bedrag van afgerond € 35.000 opgenomen voor opleidingskosten. Dit 
komt ongeveer overeen met 1% van de loonsom.

27. pagina 69, Opmerking ten aanzien van de ontwikkelingen Avri
Er is opgemerkt dat de daar vermelde ontwikkeling niet actueel is. Dat klopt. Wij zullen er voor zorg
dragen dat bij de jaarrekening 2016 en volgende PenC documenten deze tekst gewijzigd wordt.

28. Hoe is de solvabiliteitsratio te beïnvloeden.
Dit percentage geeft aan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Om dit 
daadwerkelijk te beïnvloeden moet er gespaard worden. Bijvoorbeeld als de middelen van de 
precario € 1.4 miljoen in een reserve wordt gestort en niet wordt uitgegeven dan neemt het eigen 
vermogen toe maar de kortgeld financiering wordt kleiner, immers dat geld kunnen we inzetten om 
allerlei kosten te betalen. In de meerjarenbalans gaan we nog uit van een structureel 
liquiditeitstekort van € 2.000.000. De percentages voor de komende jaren zien er dan alsvolgt uit:

2016      2017 2018    2019        2020

Om tot een ratio groter dan 30% uit te komen is een extra algemene reserve noodzakelijk van 
ongeveer € 5.000.000. 

Overigens is de in 2012 opgenomen verliesvoorziening Grondexploitaties ad € 3,8 miljoen ook van 
invloed op de huidige ratio. Overigens is het tevens van belang te constateren dat wij, gelet op de 
begrotingssaldi goed in staat zijn om aan verplichtingen te voldoen. 

BIJLAGEN
  De volgende gevraagde overzichten zijn toegevoegd:
1. Overzicht totale loonkosten en formatie
2. Verdeling loonkosten over de taakvelden (Uren  x tarief)
3. het financiële overzicht Programma 6

Solvabiliteit (A/B) x 100% 20% 23% 23% 24% 25%
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