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Vraag Antwoord 
 

Raadsvoorstel 

U heeft besloten om op 2 juli geen kadernota ter besluitvorming voor te leggen. 

Een kadernota stelt altijd de kaders voor de begroting. In hoeverre verandert het 

niet vaststellen van deze kaders de opgave om te komen met een begroting en 

hierover te communiceren met de raad? Welk tijdpad heeft u in dezen voor ogen? 

De komende maanden wordt gewerkt aan het opstellen van de begroting.  
Het sluitend maken van de begroting is alleen mogelijk als het rijk meer geld 
beschikbaar stelt aan de gemeente. De begroting bieden wij u in oktober 2020 aan.  

Raadsvoorstel 

In het raadsvoorstel wordt gevraagd om de onderdelen 1 tm 3, 5 en 6 voor 

kennisgeving aan te nemen. Bij de onderdelen 4 en 7 wordt om instemming 

gevraagd en onderdeel 8 is te beschouwen als een algemene oproep. Als dit 

raadsvoorstel wordt aangenomen, waar stemt de raad dan eigenlijk mee in? 

Als het raadsvoorstel wordt aangenomen heeft de raad op verschillende onderdelen 
inzicht gekregen in de financiële situatie van de gemeente. Zoals in de kaderbrief 

beschreven, hebben we te maken met toenemende onzekerheden en recente 
ontwikkelingen. Dit maakt dat we geen sluitend meerjarenperspectief kunnen 
presenteren en omdat dit nog onderwerp van gesprek is bij het Rijk, hebben we 
besloten u geen kadernota ter besluitvorming voor te leggen. De beschreven 
onzekerheden en ontwikkelingen hebben evenwel in beperkte mate invloed op de 
meerjarenprognose grondexploitaties waardoor deze wat ons betreft al vastgesteld 
kan worden. De kostenstijgingen binnen het sociaal domein hebben zich de afgelopen 

jaren reeds voorgedaan. De huidige ontwikkelingen maken de tekorten mogelijk 
alleen maar groter. Hierdoor is wat ons betreft niets doen geen optie en wordt uw 
instemming gevraagd om een bezuinigingsdialoog te starten.   

Raadvoorstel: 

Ons verzoek is de impact van de Coronamaatregelen apart zichtbaar te maken. 

Kunt u hiermee instemmen? 

De extra kosten bedragen per half mei € 20.000 (zie ook de financiële 
tussenrapportage bij programma 5). In de Zomernota en in de begroting 2021-2024 

maken we de effecten op programma- en productniveau zichtbaar. 

Raadsvoorstel: 

U stelt voor om geen bezuinigingsdialoog in zijn geheel met de samenleving op te 

pakken, maar te starten met een bezuinigingsdialoog sociaal domein. Hoe stelt u 

zich dat voor? 

Het tekort op basis van de kostenontwikkeling sociaal domein 2020-2024 is van 
dermate grote omvang dat we het ongepast en onrealistisch vinden om voor het 
totale tekort aan inwoners, organisaties en partners voorstellen te vragen. Daarom 

willen wij zelf alles in het werk te stellen, en vragen wij u dit ook te doen, om op 
lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau de financiële druk op gemeenten te 

agenderen en te pleiten voor aanvullende middelen voor het sociaal domein. 
Vooruitlopend hierop moeten we er evenwel op voorsorteren dat het Rijk de te 
verwachten tekorten niet volledig gaat compenseren. Daarom willen we dit najaar al 
starten met een bezuinigingsdialoog. Wij willen de dialoog voeren volgens hetzelfde 
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proces zoals we in 2013 hebben gedaan. U geeft hierbij het financieel kader mee met 
de omvang van de bezuinigingsopgave. 

Raadsvoorstel: 

Vorig jaar heeft de directeur van de Kleine Schans aangegeven welke stappen er 

worden genomen om tot besparingen te komen (project maatregelen). Helaas 

moet worden geconstateerd dat er een nadelig resultaat is van 109K.  Welke 

verwachtingen heeft u mbt dit project?  

Wij hebben behoefte aan een actuele analyse over het sociaal domein, voordat we 

tot een dialoog overgaan om tot eventuele bezuinigingen te komen. Kunnen wij dit 

tegemoet zien en zo ja wanneer? 

Het nadelig resultaat is voor een belangrijk deel het gevolg van de extra bijdrage 
BSA. Zie hiervoor het raadsvoorstel BSA dat gelijktijdig met deze Kaderbrief aan u is 
voorgelegd. Omdat de besparing die met het afsluiten van het contract in 2018 
gerealiseerd werd, als besparingsopgave in het plan maatregelen is opgenomen. 
Daarnaast zien we, zoals ook in de volgende voortgangsrapportage project 
maatregelen is opgenomen, bij een aantal maatregelen positieve ontwikkelingen. 
Maar blijken die moeilijk financieel te kwantificeren. Ook zien we dat er druk staat op 

de resultaten voor de komende jaren. U vindt deze rapportage bij de ingekomen 
stukken voor de raad van 2 juli.  Zoals u in bijlage 7 kostenontwikkeling sociaal 
domein 2020-2024 kunt zien zal het project maatregelen zorgkosten ingevoegd 
worden in de komende bezuinigingsopgave. Dit enerzijds om de deelnemers aan de 
dialoog zo veel mogelijk de vrije hand te geven. En omdat de resultaten van de beide 
projecten zodanig samenhangen dat het niet mogelijk is om de resultaten dan wel 
aan de ene dan wel aan de andere opgave toe te schrijven. 

 
In voorbereiding op de besluitvorming in september zal een analyse met u worden 
gedeeld. 

Raadsvoorstel: 
U geeft aan -in onze ogen terecht- dat het Rijk en de provincie zullen               

moeten mee participeren om tot oplossingen te komen.  

d.1 Welke (concrete) stappen en verwachtingen heeft u hiervan? 
d.2 U heeft een brandbrief medeondertekend namens 21 gemeenten in Utrecht. 
Waarom hebben 5 andere gemeenten, waaronder Amersfoort, Utrecht en Zeist, 
deze brief niet ondertekend? Het signaal verliest aan kracht als de grotere 
gemeenten niet meedoen. 
d. 3 In hoeverre trekt u intensiever op om in de samenwerking met andere 

regiogemeenten om in deze bijzondere tijd meer met elkaar op te trekken, van 
elkaar te leren etc.? 

1. Ons college brengt de problematiek via alle kanalen en verbanden die zij heeft 
actief onder de aandacht. Wij roepen alle raadsfracties op dat ook te doen.  

2. Wij kennen de overwegingen om niet te tekenen niet.  

3. Wij Werken op meerdere beleidsterreinen en samenwerkingsverbanden samen met 
andere gemeenten en ketenpartners. De problematiek rond tekorten bij de 
gemeenten zijn onderwerp van gesprek.  

Bijlage 3 Financiële tussenrapportage 
a. De kosten van het leerlingenvervoer stijgen aanzienlijk. Al eerder is als doel 

gesteld om hierop, waar mogelijk, te besparen. Welke mogelijkheden ziet u om 
hier -mogelijk in overleg met buurgemeenten- tot een besparing te komen?  

b. Inmiddels is de organisatie van het leerlingenvervoer overgegaan naar de 
Kleine Schans. Ziet u mogelijkheden om bijv. door meer maatwerk van het 
sociaal team de vraag naar leerlingenvervoer terug te brengen? 

 
a. Om te besparen op de kosten van het leerlingenvervoer te realiseren wordt er 

gewerkt aan aanpassingen op zowel uitvoerend- als beleidsniveau. Door deze 

aanpassingen kan er kritischer gekeken worden naar de aanvragen, waardoor de 

mogelijkheid ontstaat om besparingen te realiseren. 

 

b. Door het overgaan van het leerlingenvervoer naar de Kleine Schans zijn er 

inderdaad nieuwe mogelijkheden om kritisch te kijken naar de aanvragen 
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c. De zorgkosten Jeugdzorg en Wmo stijgen aanzienlijk. Het rijk heeft in mei 
2019 extra bijdragen toegezegd. In hoeverre zijn deze verwerkt in deze 
stijging? 

d. Ten behoeve van de Wabo-vergunning verwacht u meer inhuur van derden in 
2020. Daar tegenover stelt u een stijging van leges. Is het nog steeds reëel 
om te verwachten dat dit kalenderjaar er aanzienlijk meer gebouwd zal worden 
dan gemiddeld?  

e. Kunt u de toename in ICT kosten nader duiden? Wat is hiervan de precieze 
oorzaak? Is de gemeente volgend of sturend hierin? 

leerlingenvervoer. Echter is de combinatie met de uitvoering van de andere 

wetten die worden uitgevoerd door De Kleine Schans lastig vanwege de AVG. 

 

c. De hogere bijdrage voor jeugd is verwerkt voor de toegezegde jaren. De 

meicirculaire 2020 is niet verwerkt in de financiële stukken welke op dit moment 

voorliggen.  

 

d. Ja, deze verwachting is niet bijgesteld. 

 

e. De toename is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan twee onderwerpen: 

1) De jaarlijkse licentiekosten voor het gebruik van Office. Voorheen werd dit 

eenmalig voor een paar jaar aangeschaft. Nu zijn dit maandelijkse kosten 

waardoor het totale bedrag een stuk hoger uitvalt. Onder deze kosten konden 

we niet uit, we maakten gebruik van een oude onveilige versie van Office. 

2) Vanuit informatieveiligheid worden de eisen steeds hoger gesteld waaraan een 

gemeente moet voldoen. Dit zijn kosten die extra bovenop het budget komen 

en waarvoor nog geen bestaande budgetten bestonden. De gemeente is hierin 

volgend wat er vanuit landelijke normen nodig is om te voldoen aan een 

veilige ICT omgeving en een veilige opslag van gevoelige data.  

Bijlage 4 Grondexploitaties 

Een ‘naar aanleiding van’ vraag: bij de beantwoording van de vragen bij de 

rapportage grondexploitatie Het Groene Woud in mei 2020 heeft u toegezegd een 

overzicht te geven van de woningen en duurzaamheid bij de werkelijke fysieke 

afsluiting van Het Groene Woud. Wanneer verwacht u deze? 

Bij de afsluiting van het project Het Groene Woud zal een eindrapportage worden 

gemaakt. Hierin zal worden ingegaan op alle aspecten van het hele traject. Daarin 

komt ook het antwoord op deze vraag. Deze zal waarschijnlijk begin 2021 

beschikbaar zijn. 

Bijlage 5 Reservepositie en weerstandsvermogen 

In hoeverre ziet u mogelijkheden om het weerstandvermogen enigszins te 

verhogen, bijvoorbeeld door andere reserves te benutten ten behoeve van de 

algemene reserve? U geeft namelijk aan dat u de algemene reserve wil laten 

toenemen tot €1,7 mln. 

Alle bestemmingsreserves worden nog tegen het licht gehouden om te kijken of 
binnen deze reserves geen vrij besteedbaar deel beschikbaar is om over te hevelen 
naar de algemene reserve. Ook zal gekeken worden of er geen bestemmingsreserves 
kunnen vervallen. Indien bestemmingsreserves vervallen zorgt dit wel voor meer 

structurele kosten in de begroting. 

 


