
  
 
 
 
 
 

Schriftelijke vragen inzake:  
Septembercirculaire  
  
Aan het college van burgemeester en wethouders.  
  
Schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Regelement van Orde  
Ingediend op  28-10- 2021. 
  
Vraagsteller: Mw. G. Siner 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. 
 
Inleiding 
Met ingekomen stuk 21369 van 21-10-2021 is de septembercirculaire van 12 oktober aan de raad 
gestuurd. Tijdens de bijeenkomst van maandag jl-25 oktober: beantwoording technische vragen 
hebben wij over deze circulaire vragen gesteld. Met name constateerden wij dat in deze circulaire 
een aantal financiële meevallers werden aangegeven. Onze vraag was op welke wijze de besteding 
van  deze meevallers worden ingezet. Hierop kregen wij geen bevredigend antwoord. 
Onderstaand hebben wij een opsomming gegeven van deze meevallers. Graag willen wij van het 
college de concrete doelaanwending weten van deze meevallers. 
 
Algemene uitkering 
- Opschalingskorting 2022:        € 555.000 
- Toezicht handhaving gastouderopvang: :     € 11.000 
 
Sociaal Domein 
- Wachttijden specialistische jeugdzorg 

Om extra regie te kunnen voeren op het voorkomen van en aanpakken  
van wachttijden, Zodat kwetsbare kinderen hulp krijgen:   € 105.000 

- Uitvoering en implementatie Breed Offensief (Participatie) 
Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk:   € 26.000 

- Gezond in de stad (Gids) 
Extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaal 
Economische positie, structureel en duurzaam te verbeteren:  € 78.000 
 

 Corona gerelateerde effecten. 
- 3a. Lokale cultuur en buurt en dorpshuizen algemene uitkering 

Een steun en herstelpakket voor instandhouding van de regionale en  
Lokale infrastructuur:       € 119.000 
 

- 3b. Coronacompensatie sociaal domein 
Schuldenbeleid en bijzondere bijstand 
Extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere 
 bijstand. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan 
mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende)  



schulden- en armoedeproblematiek:     € 85.000 
- Re-integratie klassiek 

Steun en her stelpakket voor Re-integratie van bijstandsgerechtigden:  € 18:000 
 

- Impuls re-integratie 
Tijdelijke impuls  voor re-integratie om de gemeenten in staat te stellen 
Om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis, de bijstand 
Instromen te intensiveren:       €53.000 

 
 
In het totaal gaat het op deze posten om circa 1 mln. 
 
Graag een spoedige afhandeling i.v.m. de begrotingsbehandeling op 1 en 4 november a.s. 
 
 
 


