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Vraag Antwoord

U vraagt in het raadsvoorstel om de reserve omgevingswet beschikbaar te stellen 
221.600 euro. Kunt u inhoudelijk aangeven waar deze gelden voor worden ingezet. 
De toelichting is in onze beleving te summier.

Deze worden ingezet op de wijze zoals voorzien bij de oorspronkelijke raming en het 
plan van aanpak. Dus beleid op orde, werkprocessen en ICT aangepast. In de 
voortgangsrapportage wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Elke fractie heeft zijn vertegenwoordiger in een “commissie” welke betrokken is bij 
de omgevingswet. Naar ons weten is hier geen inhoudelijke onderbouwing gegeven 
voor de inzet van deze gelden. (laten we helder hebben dat we hier kosten gaan 
maken, dat is niet de discussie, alsmede wel een goede duiding van de inzet van 
gelden)

De “commissie” waar u op doelt is in 2020 ingericht vooral voor de voorbereiding van 
de veranderingen in de rol die de raad. Dat is een heel anders soort overleg dat de  
accounthouders. 

Met de eenmalige meevaller, dus niet structureel, hoe is dan de doorrekening van 
de tekorten op termijn naar 2024. Heeft het ergens nog een cumulatief effect

De hogere zorgkosten en de lagere opbrengst begrafenisleges kunnen mogelijk een 
tegenvaller zijn voor de begroting 2021-2024.  

Indien er sprake is van een cumulatief effect, wat is dan het effect op de 
voorgenomen bezuinigingen

Het is nog onduidelijk of bovenstaande posten een cumulatief effect hebben. Bij de 
voorgenomen bezuinigingen gaan we uit van de tekorten die nu in de begroting 2021 
staan opgenomen.

Indien het geen cumulatief effect heeft is dan de bezuinigingsopgave op korte 
termijn beïnvloedbaar, gewenst?

Het is nog onduidelijk of bovenstaande posten een cumulatief effect hebben. Bij de 
voorgenomen bezuinigingen gaan we uit van de tekorten die nu in de begroting 2021 
staan opgenomen.

RV: Bij de tabel aangevende de mutaties n.a.v. (moet dit niet zijn: “t.o.v.” of 

“i.v.m.”?) de najaarsrapportage is vermeld dat deze meestal incidenteel zijn. Mag 

hier de huidige Coronacrisis als hoofdoorzaak worden gezien?

De huidige coronacrisis is daar mede debet aan.


