
CDA 

Onderwerp: Vragen bij Jaarstukken  

Programma 1A 
 
Blz. 13. Open spreekuur. 
Hoe vaak gebruik van gemaakt en zijn er ook concrete uitwerkingen van daar ingediende 
ideeën? 
 
Gemiddeld 2 mensen met hun verschillende plannen per vrijdagochtend. Verder zien we een 
toename in de aanvragen die deels nog in behandeling is. 

Verder hebben we de verwachting dat het bestede bedrag gaat toenemen. 

We beleggen de toegang tot mantelzorgondersteuning bij de sociale teams. 
Hoe moet ik deze zin begrijpen? 
 
Wanneer mantelzorgers informatie, advies en/of ondersteuning nodig hebben dan kunnen zij 
rechtstreeks contact opnemen met het sociaal team. De consulent met specifiek 
aandachtsgebied “mantelzorg” zorgt ervoor dat de juiste ondersteuning geboden wordt en 
verwijst waar nodig door.  
 
Programma 1B 
 
Blz.14. Valide resultaten tweede meetmoment. 
Welke resultaten zijn er? 
 
Uitkomsten tot medio april 
120 kinderen, gemiddelde leeftijd 12 jaar, gemiddeld 4-5 verrichtingen per traject 
SOH 6 verrichtingen en POH 4…  
 
Tevredenheid bij ouders en kind 
Uit het onderzoek geven zij aan dat dit tot een vermindering van de verwijzing naar GGZ zou 
leiden.  
 
Programma 1 (toelichting financiële afwijkingen) 
 
Blz.16. Toename bijzondere bijstand 
Waarom hogere bewindvoeringskosten? 
 
Steeds meer mensen in de bewindvoeringskosten.  
Voorkomen: Vroeg eropaf, schuldhulpmaatjes, stadsbank.  
 
Blz.17. Administratieve last 
Is deze administratieve last niet te verminderen, het is toch niet zo dat mensen die PGB 
nodig hebben dit niet aanvragen vanwege de administratieve lasten? 
 
Er zijn landelijke afspraken gemaakt hoe een Pgb moet worden aangevraagd. De eerste en 
belangrijkste afspraak is dat een cliënt budgetvaardig moet zijn. Hij/zij moet in staat zijn 
de  juiste modelovereenkomst te kiezen en deze op een juiste manier in te vullen. Ook 
moeten er  afspraken gemaakt worden met zijn/haar hulpverlener. De cliënt moet ook 
kunnen beoordelen of de zorg is geleverd en naar behoren is geleverd. Bij ziekte of verlof 
moet de cliënt zelf in staat zijn vervanging te regelen. Bij een Pgb hoort een grote 
verantwoordelijkheid en dus een grotere administratieve last ten opzichte van de Zorg in 



Natura. Bij Zorg in Natura hoeven de cliënten niet zelf voor bovengenoemde zaken te 
zorgen. 

Programma 2 (toelichting financiële afwijkingen) 
 
Blz. 22 ontwikkeling bibliotheekterrein Zelhem 
Welke ontwikkelingen? 
 
De ontwikkelingen hebben betrekking op het initiatief om op de locatie van de bibliotheek 
seniorenwoningen te realiseren. Ter voorbereiding daarvan is ongeveer € 20.000 aan kosten 
gemaakt. Het gaat dan ondermeer om kosten voor archeologisch onderzoek, verkennend 
bodemonderzoek, vleermuizenonderzoek en kosten voor een architect. 
 
Programma 3A 
 
Blz. 24 Jobhunter 
Is het mogelijk dat er aangegeven wordt om welke banen het gaat? 
 
Het gaat om verschillende banen.  Enkele voorbeelden: Schoonmaakmedewerker, 
marketeer/onderzoeker, productiemedewerker,parkeerbeheerder,verkeersregelaar, 
huishoudelijke hulp, lasser,winkelmedewerker, hovenier en bouwopruimer. Algemeen 
geaccepteerde arbeid is altijd voorliggend op de uitkering echter kijken wij altijd naar het 
arbeidsverleden en de persoonlijke omstandigheden van de werkzoekende.  
 
Paragraaf Lokale heffingen 
 
Blz. 36 onderzoek door GBT naar forfaits. 
Wat heeft het onderzoek opgeleverd? 
 
Het onderzoek is niet uitgevoerd door het GBT in 2017. De bedoeling was om in 2018 dit 
onderzoek wel af te ronden.  
Het GBT heeft tot nu toe het onderzoek nog niet opgestart vanwege privacyvraagstukken 
(gebruik van informatie over en van de ondernemers) en tijdgebrek door eigen projecten. 
Vanuit de gemeente blijven we alert op de uitvoering van het onderzoek. Op dit moment 
speelt de vraag wie de opdracht feitelijk kan uitvoeren en wat daarvan de kosten (mogen) 
zijn. 
 
 
Blz.39 GBT direct aanmaningsproces 
Willen wij dat of is het ook belangrijk om te weten waarom er (nog) niet betaald wordt? 
 
Bij de overdracht van de belastingtaken naar het GBT is ingestemd/getekend voor 
geharmoniseerde aanpak van het belastingproces in al haar uitingen. De gemeente kan 
geen maatwerk eisen over het aanmaningsproces, het GBT is het wettelijk bevoegd orgaan 
hiervoor.  
Een afwijkend aanmaningsproces is mogelijk wel af te spreken, maar dat heeft een 
meerprijs. Bronckhorst heeft juist gekozen voor de overdracht vanwege efficiency.  
Als gemeente weten we wel waarom er (uiteindelijk) niet betaald wordt. Daarvan ontvangen 
we 3x per jaar bericht omdat we die bedragen in de jaarrekening van onze gemeente moeten 
verantwoorden. Vaak gaat het om schuldsanering, vertrokken zonder adres achter te laten of 
faillissementen. 
 
 
 
Toelichting balans (voorzieningen) 



 
Blz. 84 RBT / EBT 
Hoe is momenteel de verwachting van uitgifte/verkoop van de gronden? 
 
De verwachting is positief, de economie trekt aan waardoor er meerdere bedrijven een optie 
tot koop hebben afgesloten in 2018. De Jaarrekening gaat over de verantwoording van de 
ontwikkelingen in 2017. Deze vraag en de verwachting zal in 2018 worden beschreven. 
 
Overige gegevens 
 
Blz. 88 hypothecaire leningen ambtenaren borgstelling 
Ik dacht dat dat niet meer mogelijk was? 
 
Betreft niet de leningen die we zelf hebben verstrekt. 
Het klopt dat dit niet meer mag. 
Betreft dus de al bestaande borgstellingen. 
 


