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Vraag Antwoord

Pag. 14 beleidsbegroting Leerlingenvervoer:
Wanneer is de uitslag van de aanbesteding bekend?

Op dit moment vindt de inventarisatie en analyse over de beste manier van aanbesteden van het 
leerlingenvervoer plaats. De resultaten zijn naar verwachting eind dit jaar bekend.

Pag. PA12 weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is erop gebaseerd dat 50% van de 
verwachtte herijking van het gemeentefonds is verwerkt in de 
begroting en 50% is op genomen in de risicoparagraaf.
Hoe ziet het weerstandsvermogen er uit als we de herijking 
100% opnemen in de risico paragraaf.

Indien we de herijking voor 100% opnemen in de risicoparagraaf stijgt het risicobedrag van € 132.000 
naar € 594.000 en daalt het weerstandsvermogen van 1,46 naar 1,14. 

Door de stijging van de risico’s met € 462.000 (€ 594.000 - € 132.000) zal tevens de algemene reserve 
verhoogd moeten worden met dit bedrag om alle risico’s voor 100 % te kunnen dekken.

Raadsvoorstel: Starten van de  bezuinigingsdialoog programma 
2 t/m 4
Hoe reëel is het te denken dat er medio 2021 meer zicht is op 
extra gelden vanuit het Rijk?
Dit gezien de tweede kamer verkiezingen in maart en de 
verwachting dat er dan pas mei/juni een nieuwe coalitie zal 
zijn. Rond dezelfde tijd zullen wij alweer spreken over 
kadernota 2022.

Onze onderbouwing van het voorstel dat medio 2021 meer zicht is op extra gelden vanuit het Rijk is als 
volgt:

- Conform de laatste mededelingen (september 2020) vanuit het ministerie van BZK is de planning nog 
steeds dat de financiële gevolgen van de herijking van het gemeentefonds bij de komende 
decembercirculaire bekend worden gemaakt.

- In haar brief van 31 augustus jl. geeft minister Ollongren aan dat ten aanzien van het sociaal domein 
de resultaten van het onderzoek naar hoeveel middelen er structureel nodig zijn voor Jeugd en de 
monitor abonnementstarief eind dit jaar beschikbaar komen.

- In genoemde brief geeft minister Ollongren geen duidelijkheid over wanneer de uitkomsten van het 
aanvullende en verdiepende onderzoek naar de financiële positie en het voorzieningenniveau 
verwacht worden.

- Zoals in de vraag vermeld zijn in maart 2021 Tweede Kamer verkiezingen gepland. Aan de hand van 
de partijprogramma’s en de verkiezingsuitslag hopen we een gevoel te krijgen of extra middelen voor 
gemeente überhaupt onderwerp van de coalitiegesprekken is.

- De besluitvorming omtrent de voorstellen uit de witboekfase van de bezuinigingsdialoog sociaal 
domein is voorzien in mei. Daarna is bekend of de financiële opgave gehaald is.

Alles overziend verwachten wij medio 2021 wel een beeld te hebben welke richting het op gaat en of de 
gemeente daadwerkelijk extra financiële middelen gaat ontvangen. Bij de kadernota 2022 analyseren we 
de resultaten van de lopende onderzoeken. Het bepalen van de omvang van de opgave over programma 
2 tot en met 4  kan dan bij de begroting 2022 worden vastgesteld met aansluitend de  start van deze 
dialoog.


