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Raads(commissie)vergadering van: 23-06-2020 

 

Vraag Antwoord 
 

- Inzake de toevoeging aan de reserve duurzaamheid. Wat wordt er met dit 
geld gedaan, en zijn er vanuit het rijk eisen qua besteding, en moet deze 
besteding verantwoord worden? 

Dit geld is via de decembercirculaire toegewezen aan de gemeente en wordt in de 
zomernota nader toegelicht. 

Concept Accountantsverslag 2019:  

- Waarom heeft de gemeente de keuze gemaakt om de PGB uitgaven niet te 
controleren op prestatielevering? Ook door SVB wordt geen controle 
uitgevoerd. (blz 10). Het gaat hierbij om een totaalbedrag van €259.000. 
Graag een toelichting. 

Jaarlijks zijn we met de account in overleg over de controle van de prestatielevering 
PGB’s. Dit vergt evenwel een vergaand onderzoek, dat ook veel vraagt van de client. 
Wij hebben er daarom tot nu toe voor gekozen om de evaluatiegesprekken vanuit het 
sociaal team leidend te laten zijn, er geen verdergaande controle op uit te voeren en 
het bedrag als onzekerheid mee te nemen in de jaarrekening.  

Jaarverslag 2019:  

- Toeristenbelasting; aanslagen 2019 moeten nog opgelegd worden door een 
extern bureau. Is dit gebruikelijk dat dit zo laat plaatsvindt? 

Ieder jaar wordt in de loop van het jaar een voorschot in rekening gebracht bij de 
camping-eigenaren. De afrekening over het betreffende jaar kan pas plaatsvinden in 
het volgende jaar als de campinghouders hun administratie over dat jaar hebben 
afgesloten. De definitieve controle over het afgelopen jaar vindt jaarlijks plaats in het 

voorjaar. De definitieve controle 2019 moet nog plaatsvinden en is vanwege Corona 

voorlopig uitgesteld. 

- Op pagina 85 van de jaarrekening staat voor leerlingenvervoer een bedrag 
begroot van €522.500 en gerealiseerd €504.900. Dit lijkt dus binnen de 
begroting te zijn. Echter in de najaarsrapportage wordt een overschrijding 
van de kosten met €55.000 gerapporteerd. Hoe is dit te verklaren? 

Gedurende het jaar werd duidelijk dat het budget gereserveerd voor het 
leerlingenvervoer niet toereikend was voor de kosten die gemaakt zouden worden. 
Hiervoor is extra budget, €55.000, aangevraagd in de najaarsrapportage. Hierdoor 
past het gerealiseerde bedrag binnen de begroting. 

- Voorstel: De GBW-fractie stelt voor om in de infografic de bedragen per 
programma op te nemen. Dat maakt de infographic nog duidelijker. Kan 
het college dit toezeggen? 

Bij de infographic jaarrekening 2020 zal als aanvulling in de infographic de bedragen 
per programma worden opgenomen. 

- In de infographic staat o.a. dat ‘binnen 24 uur reactie op vragen die online 
aan ons worden gesteld’. Wordt dit in de praktijk ook (altijd) 

waargemaakt? 

Dit wordt in de praktijd zoveel mogelijk waargemaakt. Dat wordt ook gemonitord. 
Altijd wordt niet gehaald. In de periode half maart tot en met half april is deze termijn 

niet gehaald.  

 


