
1 

 

Beantwoording vragen begrotingsbehandeling/algemene beschouwingen  

Eerste termijn 23 november 2015 

 

Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is 

 

1. Gronden en gebouwen: 

 Wordt  de doelstelling van 250.000 opbrengst per jaar gehaald?  

De opgave om voor 250.000 aan gemeentelijke bezittingen te verkopen bestaat al 
enkele jaren De opbrengsten betreffen een schatting. De doelstelling wordt behaald 
door de opbrengst bestaande uit verschillende soorten verkoop (groenstroken, 
gebouwen, grotere percelen (natuur)grond). De afgelopen jaren is deze opgave 
gehaald. In 2015 wordt deze niet gehaald ook omdat enkele transporten begin 2016 
gaan vallen.  

 Snel beleid ten aanzien van gebouwen wenselijk om duidelijkheid te 
verschaffen. Blijven werken aan afstoten van gronden, gebouwen, snippergroen 
(integraal plan).  

Vanuit de opgave van een jaarlijkse opbrengst van 250.000 te genereren is het nodig 
om continu alert te zijn op mogelijkheden voor het afstoten van gebouwen, gronden 
en snippergroen.  

 

2. Is de brandweerkazerne Ulft verkocht? Met welke bestemming?  

De opgave om voor 250.000 aan gemeentelijke bezittingen te verkopen bestaat al enkele 
jaren. In deze context is er in juli 2015 een voorlopig koopcontract afgesloten voor de oude 
brandweerkazerne in Ulft. De bestemming wordt wonen en werken. In de discussie is 
gerefereerd aan de Kwaksmölle. Deze discussie speelde in de raad van september 2015. 
Daaruit is de afspraak voortgevloeid dat er in 2016 een integrale notitie komt met het beleid 
mbt houden – beheren – afstoten – slopen van gemeentelijke gebouwen.  

 

3. Graag onderbouwing hoe de achterstand wegen nu wordt opgelost.  

De achterstanden zijn nagenoeg ingehaald. Met ingang van de begroting 2016 – 2019 komen 
wegreconstructies en dergelijke niet meer op de investeringslijst maar maken deel uit van de 
exploitatiebegroting. Om schommelingen te voorkomen dient door de raad een voorziening te 
worden ingesteld met een bijbehorend plan. In de begroting wordt dan gewerkt met een 
jaarlijks gemiddelde, waarbinnen de wegen kunnen worden onderhouden en achterstanden 
worden voorkomen. De Provincie is akkoord met deze aanpak. 

 

4. Kunnen we nog verder besparen waar kan, bijvoorbeeld bij huidige investeringen als 
Akkermansweide en Sportpark IJsselweide (soberder uitvoeren)?  

In de uitvoering wordt in het algemeen opgelet of er besparingen mogelijk zijn. Dit geldt ook 
voor Akkermansweide en Sportpark IJsselweide. Uitgangspunt is om deze plannen binnen 
budget te realiseren; eventuele meevallers (in de kapitaallasten) worden meegenomen in het 
resultaat van de jaarrekening.  

 

5. Graag een overzicht van zaken of en waar het college gebroken heeft met gemaakte 
afspraken of intenties ten aanzien van investeringen (we maken af wat we –
contractueel- zijn begonnen).  

Met contractuele verplichtingen, bedoelen we ook mondelinge afspraken of intenties die als 
overeenkomst kunnen worden gezien. Er zijn geen voorbeelden bekend van het breken met 
gemaakte, vastliggende  afspraken met marktpartijen. Wel worden enkele oplossingen die in 
het verleden met betrekking tot het verbeteren van wegen zijn besproken met de gemeente 
opnieuw tegen het licht gehouden, gezien de beperkte financiële mogelijkheden. 
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6. Graag apart hoofdstuk in de begroting voor cultureel erfgoed.  

Na jarenlang een apart programma te hebben gevormd is kunst, cultuur en cultureel erfgoed 
nu een thema binnen programma 2. De vraag is inderdaad of hiermee de zichtbaarheid nog 
voldoende is. Bij de volgende begroting 2017 – 2020 kan wellicht voor een andere oplossing 
worden gekozen. 

 

7. Is in het licht van krimp een accommodatiemonitor met visie op sport- en 
sportaccommodatie wenselijk?” 
In de vastgestelde programmabegroting 2016-2019 is opgenomen dat in 2016 een visie 
Sportaccommodatie ontwikkeld wordt. (Programma 1; thema Accommodaties / pagina 9).  
In een situatie waarin de bevolking krimpt (en vergrijst) is het van belang het gebruik van 
accommodaties te monitoren. Ook veranderingen in behoefte kunnen zo worden opgespoord. 
 

8. Grondexploitatie: graag jaarlijks de raad op de hoogte houden over de stand van zaken 
In de nota grondbeleid,  die in december in de raad zal worden behandeld, wordt voorgesteld 
om te gaan werken met een MPG (meerjarenprogramma Grondexploitaties). Middels het 
MPG zal de raad jaarlijks uitgebreid worden geïnformeerd over de stand van zaken rondom 
de grondexploitaties. Daarnaast wordt de reguliere P&C cyclus (Begroting/Jaarrekening) 
uitgebreid stilgestaan bij actuele ontwikkelingen in de grondexploitaties. Ook wordt in de nota 
Grondbeleid voorgesteld dat, indien er tussentijds structurele wijzigingen noodzakelijk zijn, de 
raad daarover wordt geïnformeerd, dan wel ter besluitvorming wordt voorgelegd.  
 

9. Gaat het college beleid ontwikkelen voor herbestemming leegstaande gebouwen 
buitengebied?  

In de afgelopen meimaand zijn de uitgangspunten voor het nieuwe Bestemmingsplan 
Buitengebied door uw raad formeel vastgesteld. Onderdeel daarvan was de herbevestiging 
van het VAB-beleid, het beleid voor functieverandering van Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing. 

 

 

Programma 2: Een leefbare gemeente 

 

10. In de begroting is geen overzicht te vinden van de inkomsten en uitgaven op het 
sociaal domein, waaruit blijkt dat aan het uitgangspunt “budgettair neutraal” wordt 
voldaan. Kan dit nog worden aangeleverd? 

In het meerjarenperspectief (pagina 82) is het effect van de meicirculaire sociaal domein op de 
begroting inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn de risico’s op de exploitatie voor wat betreft het 
sociaal domein benoemd. Opgeteld zijn dit de bedragen die afgedekt worden middels het 
dekkingsplan sociaal domein.  

In het document “Voorbij de zure appel” wordt het volledige dekkingsplan sociaal domein 
uitgewerkt. Hierin is op pagina 4 tevens een overzicht opgenomen van inkomsten en uitgaven 
(o.b.v. prognoses). Dit overzicht laat zien dat we met het dekkingsvoorstel uitkomen met de 
budgetten die we hiervoor ontvangen.  

 

11. ISWI: zijn de gevolgen duidelijk van de werkwijze van het ISWI (laten werken tegen 
uitkering)? Gaat het nog extra geld kosten? 

De gevolgen zijn op dit moment nog niet duidelijk zoals ook in de diverse raadsvoorstellen 
over de liquidatie van het ISWI reeds is aangegeven. De gesprekken met het FNV lopen nog. 

 

12. Monitoren op sociaal domein van belang. Wordt hiertoe een goed instrument 
ontwikkeld? 

Afgelopen jaar is de raad per kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken binnen het 
sociaal domein. Deze rapportage geeft ons nu maandelijks inzicht in de stand van zaken. De 
informatie in deze rapportage wordt verder uitgebreid met daarnaast nog andere instrumenten 
zoals een leveranciersmonitor. 
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13. Graag inzicht in aantal aanvragen, positieve toekenningen, doorloopsnelheid en 
vereenvoudiging van formulieren bij het afhandelen aanvragen bijzondere bijstand.  

Deze vraag heeft niet direct betrekking op de begroting, maar wij zullen u voor het kerstreces 
in een notitie hierover nader informeren.  

 

14. Constructie alphahulpen is niet wenselijk. Gaat het college de alphahulpen zsm 
beëindigen (mede in lijn met de minister)? 

Wij vinden het wenselijk, conform de wet, cliënten de keuze te bieden tussen zorg in natura en 
PGB. Inwoners die een PGB krijgen, kunnen zelf hulp inkopen. Het is niet de gemeente die 
alfahulpen inzet, maar het zijn inwoners die daar een keuze voor maken. Hierbij is het 
belangrijk dat voor zowel de inkopende inwoner als voor de hulp er voordelen zijn om gebruik 
te maken van de Regeling Dienstverlening Aan Huis (alfahulp). Het is niet aan de gemeente 
om in die keuzevrijheid te treden.  

 

De staatssecretaris heeft meerdere malen aangegeven met een veegwet Wmo te zullen 
komen. In deze veegwet wil hij het “informed consent” borgen, ook bij algemene 
voorzieningen (zoals wij deze voornemens zijn in te richten). Wij bieden inwoners de keuze, 
waarbij de voor- en nadelen van beide varianten aan de orde komen. De aangekondigde 
veegwet sluit, voor zover wij nu kunnen overzien, prima aan bij onze werkwijze. Van 
oneigenlijk gebruik, dat het kabinet wil tegengaan, is in onze gemeente geen sprake. 

 

15. Een belangrijke dekkingspost voor een mogelijke investering in het Almende college, is 
het omzetten van de vergoeding voor een aantal WMO voorzieningen, zoals voor 
trapliften en scootmobielen in een gemeentelijke lening. Hiermee voorkom je veel 
klachten van mensen die nu wegens eigen vermogen niet in aanmerking komen voor 
een voorziening. Bovendien kunnen dan adviezen over verhuizen achterwege blijven. 
De mogelijke besparing is verwerkt in de motie “begrotingswijziging” (voordeel 
275.000).  

Feitelijk is een eigen bijdrage voor een woonvoorziening een soort lening: een verbouwing 
kost bijv. € 10.000 en heeft een afschrijvingstermijn van 7 jaar. Dan betaalt iemand – naar 
inkomen (toets CAK) – dat voor 100% weer terug als eigen bijdrage (in dit voorbeeld € 110 per 
4 weken). Per saldo levert een verstrekking als lening de gemeente dus nauwelijks iets op; op 
basis van de draagkracht van de inwoner krijgen we via de eigen bijdrage het gehele of 
gedeeltelijke bedrag terug. Voor de lagere inkomens betekent een lening dat zij een veel 
hoger bedrag zullen gaan betalen, die dan eventueel weer gecompenseerd moet worden met 
bijzondere bijstand. 

 

Verder schrijft de Wmo maatwerk voor, ongeacht inkomen. De Wmo kent als voorzieningen: 
algemene, maatwerk en PGB (via de verordening is de financiële tegemoetkoming ook 
mogelijk gemaakt). Een lening is geen Wmo-voorziening, wel een WWB-voorziening. 

Voor een sociaal krediet geldt in NL meestal een rente van meer dan 10% op jaarbasis. Dat is 
beduidend hoger dan een eigen bijdrage tot maximaal de kostprijs.  

 

Een inwoner die nu wegens een te hoog eigen vermogen niet in aanmerking komt voor een 
voorziening, kan deze zelf inkopen. Daarbij kan deze inwoner een keuze maken uit de 
aanbieder van de gemeente (waarbij hij ‘mee kan liften’ op het inkoopvoordeel van de 
gemeente) of een andere aanbieder naar keuze.  
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Programma 3: De werkende gemeente 

 

16. Wat gaat college doen om werkgelegenheid verder te stimuleren? 

Buiten de verschillende, reeds lopende zaken om de economie te stimuleren, wordt actief 
ingezet op een goede begeleiding van ondernemers met plannen en initiatieven, versterking 
marketing en acquisitie voor A18/Docks.nld om hiermee bedrijvigheid binnen de West 
Achterhoek te houden en hier naartoe te halen, herstart van het KVO-B (= keurmerk veilig 
ondernemen op Bedrijventerreinen), ondersteunen van ondernemers bij grensoverschrijdende 
activiteiten (Grensoverschrijdend netwerkbureau), stimulering arrangementontwikkeling en 
toeristische concepten in de toeristische en vrijetijdseconomie.    

  

17. Het is nog onduidelijk waar de 50.000 voor economische stimulering voor nodig is. 
Graag een nadere toelichting. 

Het betreffen hier diverse kleinschalige initiatieven die we met maatschappelijke partners en 
ondernemers willen uitvoeren om concreet nieuwe arbeidsplaatsen en werkgelegenheid te 
creëren. Dat kan zijn, het participeren in een gericht opleidingstraject om openstaande 
vacatures te kunnen vullen, bijdragen aan projecten voor jeugdwerkloosheid en kansrijke 
beroepen of in samenwerking met arbeidsbureau’s initiatieven ontwikkelen om specifieke 
doelgroepen extra te stimuleren om aan het werk te gaan. Daarnaast wordt in samenwerking 
met ISWI en UWV teneinde passende functies te creëren o.a. in het kader van de 
participatiewet. Veel projecten worden daarbij met cofinanciering uitgevoerd.  

 

18. Hoe staat het college tegenover verstrekken duurzaamheidleningen? 

Het college heeft hierover nog geen uitspraak gedaan. Ambtelijk is er al wel afstemming 
geweest en voorbesproken. De mogelijkheid is geopperd om vanaf 2017 met de leningen te 
beginnen. Insteek is om regionaal onder dezelfde voorwaarden  duurzaamheidleningen uit te 
zetten. Het college moet dit dus nog behandelen. Het portefeuillehouderoverleg DE heeft 19 
november voor een uniforme regionale duurzaamheidlening gestemd, waarbij Oude 
IJsselstreek heeft aangegeven voor 2016 geen budget hiervoor te hebben bestemd en de 
mogelijkheden te willen onderzoeken om via de Provincie een duurzaamheidlening te laten 
verstrekken. Maar elke gemeente moet apart de regeling invoeren. 

 

Programma 4: De dienstverlenende gemeente 

 

19. Zijn er alternatieven voor kosten ICT en digitale diensten? (bv open source/regionale 
samenwerking). Beëindig onderhoudscontract Doetinchem. 

Er zijn geen alternatieven voor handen waar we per direct gebruik van kunnen maken. Net 
zoals we de samenwerking met gemeente Doetinchem op ICT gebied niet per direct kunnen 
beëindigen. Deze samenwerking is geen onderhoudscontract, maar een 
dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks opzegbaar is, maar dat is af te raden. Uit het 
rapport over de stand van zaken rond ICT van gemeente Oude IJsselstreek bleek dat de 
diensten die we afnemen van Doetinchem kwalitatief hoogwaardig zijn en zeer billijk geprijsd, 
vergeleken met dezelfde soort constructies elders in het land. Wanneer we deze taken weer in 
eigen hand nemen zal ons dit meer geld kosten. We werken in de regio samen op het gebied 
van automatisering en straks ook op het gebied van informatisering met de gemeenten Aalten, 
Doesburg en Doetinchem. Daar waar mogelijk zetten we al in op open source, zoals bij het 
zaaksysteem en de website.  

 

20. Leidt de terugloop in nieuw beleid en investeringen ook (op termijn) tot vermindering 
van de werklast?  

Het effect op de werklast door minder nieuw beleid te ontwikkelen, zal, ook op termijn, beperkt 
zijn. Het actualiseren en uitvoeren van bestaand beleid en de wettelijke taken bedraagt een 
aanzienlijk deel van de werkzaamheden. Voor beleidsontwikkeling maken we tevens gebruik 
van de flexibele schil. Ten aanzien van de inzet van formatie bij investeringen: hiervoor maken 
wij voortdurend gebruik van gedetacheerde projectleiders. Dit wordt grotendeels per 1 januari 
2016 beëindigd en voor het overige in de loop van 2016 afgebouwd. Projecten op het gebied 
van wegen en riolering worden nog steeds door onze eigen projectleiders uitgevoerd.  
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21. Riool: kostendekkendheid en afschrijving conform advies van Welconsult niet 
meegenomen in begroting? 

Het verhogen van de rioolheffing naar kostendekkendheid (inclusief Btw) is vanaf 2017 
opgenomen voor een bedrag ad 475.000 (zie begroting pagina 86, dekkingsplan). Dit is een 
verhoging in de rioolheffing van circa 27,- per aansluiting. (Gebaseerd op de uitgangspunten 
van het huidige GRP 2012-2016). In het huidige GRP is het Btw-tarief niet in het recht 
meegenomen, vandaar dat deze verhoging nog niet in 2016 plaatsvindt.   

Ten aanzien van een kortere afschrijvingstermijn: met het ontwikkelen van de nieuwe GRP 
worden de mogelijkheden voor kortere afschrijvingstermijnen verder onderzocht, conform het 
advies van Welconsult. De verhoging in rioolheffing door een eventuele verkorting van de 
afschrijvingstermijn komt bovenop de verhoging op basis van kostendekkendheid zoals in het 
dekkingsplan aangegeven.  

 

22. Graag een onderbouwing van het schrappen van de extra financiële buffer van 4.2 mln 

De extra minimale buffer ad 4.2 mln werd afgelopen jaren door de gemeente geraamd, mede 
doordat we nog onvoldoende konden sturen op de risico’s bij met name de grondexploitatie. 
Om eventuele extra risico’s op te vangen, is de buffer ingesteld. Inmiddels hebben we de 
risico’s ten aanzien van de grondexploitatie veel beter in beeld. Uiteraard werken we verder 
aan een adequaat risicoprofiel, maar op dit moment is de risicoanalyse al voldoende om de 
buffer niet extra op te nemen. Dit is ook bevestigd door zowel Welconsult, alsook de 
Provincie. 

 


