Technische vragen
jaarrekening 2019

CDA
Partij

Vraag

CDA

1

Prog
1

Onderwerp
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Pilot Brede Beveiligingsaanpak
Gemeenten

Vraag: Pag. 3. Pilot Brede Beveiligingsaanpak Gemeenten. € 106.000,00 ontvangen. In
de pilot worden o.a. de weerbaarheid onder de loep genomen. Wat nog meer?

Antwoord:
De pilot gaat in op:
a) De veiligheid van objecten en personen (politieke ambtsdragers, medewerkers en
bezoekers
b) Het integer en veilig werken binnen de organisatie
c) De informatiebeveiliging
d) De continuïteit van bedrijfsvoering
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Personeelskosten

Vraag: Pag. 11. Personeelskosten, uitstellen invullen van formatie in het licht van de
bezuinigingsronde. Is dit uitstel nog steeds realistisch? Ook gezien de werkdruk die
ervaren wordt op bepaalde afdelingen?
Antwoord:
Zie vraag 1 CU
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Pensioen voorziening

Vraag: Pag. 11. Pensioen voorziening, hier zouden we een toelichting op krijgen nav de
technische sessie
Antwoord:
Zie vraag 2 D66.
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Overzicht grote afwijkingen

Vraag: Pag. 12. Als je de bedragen bij elkaar optelt conform de uitleg dan kom je op €
1.210.000,-. Waar zit verschil?
Antwoord:
Het verschil zit in diverse afwijkingen WMO, bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen.
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Beschermd wonen

Vraag: Pag. 12 Extra financiële middelen vanuit centrumgemeente Zwolle vanwege vrijval

Partij

Vraag

Prog

Onderwerp

Vraag
van middelen beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Is dit de laatste afrondende
teruggave? Of kunnen we in de toekomst nog meer verwachten?
Antwoord:
In 2020 verwachten wij voor Dalfsen een vrijval van € 522.000 en 2021 een vrijval van
€ 315.000 vanuit de centrumgemeentelijke middelen. Vanaf 2022 worden de financiële
middelen via een nog te presenteren verdeelmodel per gemeente verdeeld, vanwege de
decentralisatie van de taak beschermd wonen.
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Grip op Jeugd

Vraag: Pag. 15. Programmaplan Grip op Jeugd, voor 2019 meer begroot dan 2020. Hoe
komt het dat het gezien de noodzaak niet is ingezet in 2019 en nu doorgeschoven wordt
naar 2020?
Antwoord:
De inventarisatie en planvorming voor grip op jeugd heeft plaatsgevonden in 2019. Het
was aanvankelijk de bedoeling dat ook al een deel van de uitvoering in 2019 plaats zou
vinden. Door verbreding van 'grip op' naar het gehele sociale domein, alsmede als gevolg
van tijdelijk gebrek aan personele capaciteit, is dat niet gelukt en daarom is het restant
budget nu doorgeschoven.
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Ontwikkeling primair onderwijs

Reserve budgetoverheveling

Vraag: Pag. 15. Ontwikkeling primair onderwijs middengebied: uitvoering is verschoven
naar eerste helft 2020 lezen we. Is dit nog steeds de actuele planning?

Antwoord:
Nee, als gevolg van de Corona-crisis is het onderzoek naar de IKC ontwikkeling verder
vertraagd. Bij meerdere partijen was er geen ruimte voor dit onderzoek, naast de
aandacht die nodig was voor het organiseren van onderwijs op afstand, noodopvang van
kinderen en de (gedeeltelijke) herstart van het onderwijs. De planning voorziet nu in
uitvoering na de zomervakantie (2e helft 2020).
Vraag: Pag. 17. In stellen reserve Budgetoverheveling, hoe houden wij zicht op de
bedragen en periode, wordt dit dan vanuit deze reserve wel per post gerapporteerd?
Antwoord:
Er wordt per post in beeld gehouden wat de besteding is.
Jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening wordt beoordeeld of het budget is besteed

Partij

Vraag

Prog
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Vraag
danwel (deels) kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.
De bedragen moeten in principe aan het eind van het jaar zijn besteed. Op basis van de
financiële verordening mogen ze hooguit een 2e keer worden overgeheveld.
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Beleidsindicatoren

Vraag: Pag. 20. fte per 1000 inwoners, kunnen wij wel de beschikking krijgen over de
stand per 1-1-2020?
Antwoord:
De formatie fte per 1000 inwoners per 1-1-2019 was 7,1. En op 1-1-2020 was dit 7,5.
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Communicatiebeleid

Verwijzingen Halt

Vraag: Pag. 22. Tekort aan tijd voor online communicatiebeleid, wiens tekort? Wat zijn
deze andere prioriteiten geweest?
Antwoord:
zie vraag 6 CU.
Vraag: Pag.26. Verwijzingen Halt, gemiddeld in Dalfsen hoger tov van Nederland en
vergelijkbare gemeentes, is de oorzaak bekend. En hoe verhoudt zich dit tot 2018 en
2020?
Antwoord:
zie vraag 7 CU.
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Plan van aanpak woonoverlast

Vraag: Pag. 27. Plan van aanpak wet woonoverlast, in september 2020 wordt dit traject
afgerond. Wat is de reden waarom dit niet in 2019 kon worden afgerond
Antwoord:
Op 2 september 2019 heeft uw raad in commissieverband gesproken over de notitie
‘Aanpak woonoverlast gemeente Dalfsen’. Daarin is steun voor het plan van aanpak
gegeven en lag het als vervolgstap op het pad van het college verder uitvoering te geven
aan het opzetten van buurtbemiddeling in de gemeente Dalfsen. Hierna is verder
onderzoek gedaan naar de beste manier van uitvoering. Gekomen is tot een voorstel voor
samenwerking met Saam Welzijn, SWS Staphorst, gemeente Staphorst en de
woningcorporaties. Deze partijen moesten allemaal intern voorbereidingen treffen.. Een
inhoudelijk informerend raadsvoorstel met betrekking tot de opzet van buurtbemiddeling in
de gemeente Dalfsen is na een besluit daartoe van de agendacommissie d.d. 21 april
2020 op het RIS geplaatst en niet behandeld in een raadscommissie. Via de
Perspectiefnota worden hiervoor de benodigde financiële middelen gevraagd. Nadat we
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Onderwerp

Vraag
buurtbemiddeling hebben ingevoerd, beschikken we in de gemeente Dalfsen over alle
benodigde stappen in de aanpak van woonoverlast die eigenlijk als voorwaarde gelden
voor het daadwerkelijk toepassen van de Wet aanpak woonoverlast (zoals beschreven in
de genoemde notitie die op 2 september 2019 is behandeld). Na de invoering van
buurtbemiddeling, kunnen we overgaan tot het implementeren van de Wet aanpak
woonoverlast in de gemeente Dalfsen door daartoe beleidsregels op te stellen en de wet
te verankeren in de door u daartoe te wijzigen Apv.
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Fietslaadpalen

4

Beleidsindicatoren

Vraag: Pag. 30. Realiseren voldoende duurzame fietslaadpalen, wat is de stand van
zaken op dit moment en welke staan nog op de planning?
Antwoord:
Begin juni wordt het college van B&W geïnformeerd over de bestaande fietsoplaadpunten
in de gemeente Dalfsen en over de noodzaak tot al dan niet uitbreiden van deze
voorzieningen voor de elektrische fiets.
Op dit moment bevinden er zich in de gemeente Dalfsen zeventien fietsoplaadpunten,
waarvan vier (duurzame) oplaadpunten in de openbare ruimte. De gemeente Dalfsen kent
een goede spreiding van het aantal fietsoplaadpunten, in de kernen en in het
buitengebied. De meeste fietsoplaadpunten worden door horeca- en
campingondernemingen aangeboden.
Het voornemen is om op het nieuwe voorplein van het gemeentehuis, bij de
fietsenstalling, een fietsoplaadpunt te plaatsen en het gebruik te monitoren. Dit betreft een
pilot. De ervaringen die worden opgedaan gebruiken wij bij de eventuele uitbreiding van
fietsoplaadpunten bij bijvoorbeeld openbare gebouwen.
De raad wordt via het RIS geïnformeerd over het advies aan het college.
Vraag: Pag. 34. Wat wordt bedoeld met de indicator functiemenging en het bijbehorende
percentage?
Antwoord:
De indicator functiemenging ook wel functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de
verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen
werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. In de gemeente is
dit percentage 51,8%.
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Stand van zaken
standplaatsenbeleid

Vraag: Pag. 35. Prestaties voorgaande jaren, opstellen/actualiseren standplaatsenbeleid.
Dit speelt al sinds 2017. Hoe voorkomen we dat het ook in 2020 geen prioriteit heeft? Is
hier sprake van een onderliggende oorzaak?
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Onderzoek kostendekkendheid

Vraag
Antwoord:
Vanwege uitval wegens ziekte en prioritering is de voortgang enigszins vertraagd. Dit kan
dus inderdaad worden opgevat als een onderliggende oorzaak, maar betreft geen
structureel probleem. Uiteraard willen we voorkomen dat dit dossier in 2020 blijft liggen,
maar de mogelijkheden zijn beperkt vanwege Corona. Toch verwachten wij eind dit jaar
de actualisatie aan uw raad te kunnen aanbieden.
Vraag: Pag. 40. Onderzoek kostendekkendheid en toekomstige vervanging gemeentelijke
sportvelden werd in 2018 uitgesteld naar 2019 ivm de nota Bewegen en Sport. Nu lezen
we dat dit naar de eerste helft 2020 wordt doorgeschoven omdat een afzonderlijk
onderzoek naar toekomstige vervanging wordt ingezet. Wanneer is de planning dat het
totale onderzoek wordt afgerond?
Antwoord:
In het beleidsplan een leven lang bewegen en sporten is reeds ingegaan op de
kostendekkendheid. Het onderzoek dat nu nog resteert, betreft de toekomstige vervanging
van gemeentelijke kunstgrasvelden en semi-waterveld. We streven er naar eind juni 2020
een eerste notitie gereed te hebben die o.a. ingaat op de verwachte vervanging, de
ontwikkelingen rondom kunstgras en ook het onderzoek naar de mogelijkheden van
vervanging kunstgrasvelden door hybridevelden. Op basis hiervan vindt verdere
uitwerking plaats.
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Beleidsindicatoren

Vraag: Pag. 41. Aantal werkzame personen in de sector, stand december 2018 882,
waarom is stand 2019 niet bekend, vorig jaar was in de jaarrekening de stand van dan
2018 zijn 882 vermeld, dus toen wisten we het wel?
Antwoord:
De stand per december 2019 was bij het opmaken van de jaarrekening 2019 nog niet
bekend. Voor zover nu bekend is de stand 1010 (peildatum 1 april 2019).
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Beleidsindicatoren

Vraag:
Het aantal personen met een bijstandsuitkering is nagenoeg gelijk gebleven tov vorig
verslagjaar 2018. Hoeveel nieuwe uitkeringsgerechtigden zijn er bijgekomen en hoeveel
uitgestroomd?
Antwoord:
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Integratie vergunninghouders

Vraag
In de jaarrekeningen zijn de cijfers over het eerste half jaar opgenomen.
De totale cijfers over 2019 zijn nu bekend.
De totale uitstroom over 2019: 92
De totale instroom over 2019: 105.
Vraag: Pag. 43.Integratie vergunninghouders, in mei/juni meer duidelijkheid, is er al meer
duidelijkheid?
Antwoord
Inmiddels is duidelijk dat het Rijk bovenop het bestaande budget voor inburgering nog
aanvullende middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de nieuwe wet (35,2
miljoen) en incidentele middelen voor de begeleiding van statushouders die nog onder de
huidige wet vallen (25,5 miljoen). Hoe zich dat precies vertaalt in bedragen voor Dalfsen
zal duidelijk worden bij de meicirculaire.
Verder wordt er voor het zomerreces een wetsvoorstel en de uitwerking van nadere regels
verwacht. Daarover is nu dus nog niets bekend.
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Preventie schuldhulptrajecten

Vraag: Pag. 43. Opstellen actieplan en preventie schuld hulp-trajecten zal in 2021 worden
opgestart, na inwerkingtreding van een nieuwe wet op schuldhulpverlening. Wat is het
aantal schuldhulpverleningstrajecten nu t.o.v. 2018? Is het verantwoord hiermee te
wachten?
Antwoord:
De laatste jaren is het aantal schuldhulptrajecten redelijk stabiel:
22 personen/huishoudens budgetbeheer en 23 begeleidingstrajecten door Humanitas. Het
aantal mensen/huishoudens dat onder bewind staat (en waarvan de kosten voor de
gemeente zijn) is 95. Wat betreft de ontwikkeling van de cijfers is er niet direct aanleiding
met spoed actie te ondernemen.
Door de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt de gemeenten
opgedragen niet alleen te reageren op signalen, maar actiever op zoek te gaan naar
mensen met betalingsproblemen die een risico vormen om in een problematische
schuldsituatie te geraken.
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Huisvesting vergunninghouders

Vraag: Achterstand Taakstelling en realisatie huisvesting vergunninghouders. Is de
achterstand het eerste half jaar 2020 weggewerkt?
Antwoord:
Voor het eerste halfjaar van 2020 is de taakstelling 9 en we hadden een achterstand van
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Vraag
11 statushouders, de opdracht is dus 20 statushouders te huisvesten vóór 1 juli. Op dit
moment hebben wij 14 statushouders gehuisvest en is er een woning beschikbaar voor
nog een statushouder. Daarnaast zijn er vier nareizigers die door de coronacrisis niet
kunnen inreizen.
De tweede helft van 2020 is de taakstelling voor Dalfsen 11. Door de corona crisis is het
huisvesten van statushouders momenteel ingewikkelder, onder andere in verband met de
benodigde intensieve inzet van vrijwilligers de eerste weken bij de inrichting van de
woning en het praktisch wegwijs maken in de gemeente. Daar lopen alle gemeenten
tegenaan en mogelijk wordt de landelijke taakstelling halverwege de tweede helft van
2020 nog aangepast als blijkt dat het niet reëel is.
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Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

7

Beleidsindicatoren

Vraag: Pag. 46. Hier missen wij de indicatoren Participatie, is daar een reden voor?
(garantiefonds/detachering).
Antwoord:
Deze zijn abusievelijk niet opgenomen, waarvoor excuses. De indicatoren maken
onderdeel uit van het geldende beleidsplan "Afstand tot de Arbeidsmarkt". Zij zullen
volgend jaar weer als vanouds deel uitmaken van de jaarrekening. De cijfers over 2019
zijn: 21 garantiebanen, 5 detacheringen.
Vraag: Pag. 46. Is het % kinderen in armoede hetzelfde als % in een uitkeringsgezin?
Stijging t.o.v 2018?
Antwoord:
Nee. Het % kinderen in armoede is een breder begrip. Armoede kan ook voorkomen in
huishoudens waar men geen uitkering heeft, maar een laag inkomen heeft bijvoorbeeld uit
werk.
Vraag: Pag. 46. Zijn de cijfers % netto Arbeidsparticipatie ongewijzigd gebleven in 2018
tov 2017 (71,4)?
Antwoord:
Het percentage is inderdaad hetzelfde. Kijkend naar de cijfers betreft het in 2017 592
banen op 1.000 inwoners, in 2018 zijn dit 600 banen op 1.000 inwoners (in de leeftijd van
15-74 jaar).
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Vraag

Beleidsindicatoren

Vraag: Pag. 46. We zien een stijging van het percentage werkloze jongeren, zijn deze
jongeren in beeld in Dalfsen?

Beleidsindicatoren

Antwoord:
De werkloosheid in zijn algemeenheid neemt af (van 5 naar 3%), de werkloosheid onder
jongeren neemt toe. Dit betreft, in deze indicator, personen van 16 t/m 22 jaar die als
werkzoekenden zijn ingeschreven bij het UWV werkbedrijf. In de Arbeidsmarktregio
Zwolle en de gezamenlijke Werkgeversdienstverlening zijn deze jongeren in beeld.
Vraag: Pag. 46. Wat is de verklaring dat het aantal banen per 1.000 inwoners zo geweldig
is gestegen?
Antwoord:
Tot Corona was er nog sprake van groei van de economie. Dit vertaalt zich in een
toename van het aantal banen. De sterke toename in 2018 mede verklaard worden door
de concentratie van bedrijfsactiviteiten door de BAM.
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Beleidsindicatoren

Vraag: Pag. 46 Kunt u uitleggen wat het verschil is met 2018 mbt het aantal lopende
reintegratie-voorzieningen?
Antwoord:
Via het uitvoeringsplan 'Grip op Re-integratie' wordt dit jaar gewerkt aan een nieuw
werkproces om registraties te verbeteren. Tot op heden worden niet alle reintegratievoorzieningen zó geregistreerd dat deze aantallen meetellen in de CBS cijfers.
Een goede analyse van het verschil op basis van deze cijfers is daarom nu nog niet te
maken.
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Beleidsindicatoren

Vraag: Pag. 46. De stijging van het % jongeren met jeugdhulp naar 8,9% is fors. Is in
beeld waar deze stijging vandaan komt?
Antwoord:
Het gaat hier niet om een stijging maar om het percentage van het aantal jongeren dat
gebruik maakt van jeugdhulp. . Met 8,9% is dit percentage lager dan het landelijk beeld
en eveneens lager dan het percentage van gemeente van vergelijkbare omvang. Zie
hoofdstuk 6, bijlagen op pagina 214.
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Vraag
Jongeren met jeugdhulp
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Beleidsindicatoren

Centrumplan

Onderhoudsniveau wegen

GGD IJsselland

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van
alle jongeren tot 18 jaar.
Vraag: Pag. 55. Verplichte beleidsindicatoren, wat wordt bedoeld met demografische druk
en het bijbehorende percentage?
Antwoord:
De demografische druk geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de
bevolking tot het werkende deel van de bevolking. Het betreft de som van het aantal
personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar en ouder, in verhouding tot de personen van 20 tot
65 jaar.
Vraag: Pag. 58. Centrumplan: Door COVID-19 bespreken we het Centrumplan niet deze
maand (mei 2020) in de raadscommissie. Welke gevolgen heeft dit uitstel voor de
vervolgstappen bij de eerste deelplan(nen), waaronder de Oostpoort?
Antwoord:
De opiniërende bespreking in de raad wordt onderdeel van de besluitvorming voor
vaststelling in september. Het college komt op basis van de 4 scenario's en de meer dan
100 reacties vanuit het dorp met een concreet voorstel voor het eindplan. Het eindplan zal
een combinatie zijn van de scenario's. De vaststelling is niet uitgesteld.
Vraag: Pag. 87. Verhardingen, boven het schema staat dat verhardingen op C-kwaliteit
worden gehouden terwijl in het schema zelf bij ‘verhardingen’ staat ‘B/C’. Vanwaar dit
verschil?

Antwoord: Boven het schema staat "het aanzien van verhardingen wordt op C-kwaliteit
gehouden".
Bij verhardingen wordt uitgegaan van 3 indicatoren, te weten duurzaamheid, veiligheid en
aanzien.
Voor duurzaamheid en veiligheid wordt bij verhardingen uitgegaan van B-kwaliteit en voor
aanzien van C-kwaliteit.
Dit verklaart waarom in het schema bij verhardingen staat B/C.
Vraag: Pag. 101. Bij kopje ‘Risico’s’ staat dat voor risico’s voor incidentele aanvullende
diensten (maatwerk en projecten) een aparte voorziening is getroffen. Welke voorziening
moeten wij dan aan denken?
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Onderwerp

Vraag
Antwoord:
Dit is een reserve van de GGD. In de jaarrekening 2019 ligt de GGD dit als volgt toe:
Deze reserve dient voor het af dekken van risico’s op additionele activiteiten. Deze
reserve wordt gevoed middels een opslag in het tarief. De projecten die door GGD
IJsselland in de loop van het jaar worden uitgevoerd worden gefinancierd op basis van
vastgestelde tarieven die aan de subsidiërende organisaties in rekening worden gebracht.
Voor de risico’s die samenhangen met uitvoering van projecten is in het tarief een opslag
opgenomen. Deze opslag wordt gereserveerd voor toekomstige (onzekere) verplichtingen.
De omvang van de reservering wordt bepaald op basis van het totale volume van de
projecten. De storting in de reserve is conform de geldende tariefafspraken. De storting is
structureel (gekoppeld aan aanvullende diensten). De hoogte van de storting is variabel
(afhankelijk van het aantal uren dat wordt ingezet voor aanvullende diensten).
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Balans; kassaldo

Vraag: Pag. 134. Vragen mbt tot de balans. Ons kassaldi is lager dan in 2018, zijn wij
voldoende in staat om als gevolg van Covid-19 de facturen direct te betalen, zodat
ondernemers de gelden zsm op de rekening hebben?
Antwoord:
Ja.
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Balans; overige vorderingen

5

Kulturhusen

Vraag: Pag. 134. De post overige vorderingen is behoorlijk gestegen tov 2018, waar
moeten wij hier aan denken? En is dit te verklaren?
Antwoord:
Dit betreft met name een vordering als gevolg van verkoop gronden industrieterrein, mede
als gevolg van de coronacrisis.
.
Vraag: Pag. 167.Technische en bouwkundige problemen, niet voorzien bij de bouw en
vielen niet onder garantie, kunt u aangeven wat dit geweest is?
Antwoord:
Zie antwoord vraag 16.
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Personeelskosten irt niet
gerealiseerde doelen

Vraag: Pag. 10/22. Welke relatie is er tussen de meevaller in personeelskosten en het
aantal niet gerealiseerde doelen? En tevens hierin de relatie naar het niet uitgevoerde
onderzoek over terugdringen werkdruk?
Antwoord:
Het niet direct invullen van de vrijgevallen formatie ten gevolge van mobiliteit kan voor
een deel worden gekoppeld aan het aantal niet gerealiseerde doelen in 2019. Inmiddels
zijn stappen genomen om op diverse plaatsen in de organisatie de formatie weer op peil
te brengen. De realisatie van de doelen is deels verschoven naar 2020, waaronder de
startnotitie “Aantrekkelijk werkgeverschap” met als onderdeel het terugdringen van de
werkdruk. Begin 2020 is een medewerkersonderzoek gehouden met aandacht voor de
werkdruk. De resultaten zijn per eenheid geanalyseerd, gericht acties worden per
eenheid ondernomen.
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Vennootschapsbelasting, Grex

Vraag: Pag. 11. Gaat de Vpb alleen over afgesloten exploitaties of ook over tussentijdse
winstnames?

Antwoord:
De grondslagen voor het bepalen van de tussentijdse winst in de jaarrekening en de
fiscale winst verschillen van elkaar. De vennootschapsbelasting wordt bepaald op basis
van de fiscale winst over de lopende projecten tot en met het moment dat de
grondexploitaties worden afgesloten.
CU
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Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang

Vraag: Pag. 12. Wat doen we niet voor Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
dat we zoveel geld overhouden? Moet dat geld niet worden ingezet bij WMObegeleiding?
Antwoord:
Het geld dat vrijvalt, betreft centrumgemeentelijke gelden. Het geld inzetten voor het
vergroten van intramurale plekken zien wij als regio niet als de oplossing, ondanks dat er
wachtlijsten zijn. Deze wachtlijsten ontstaan mede doordat uitstroom vanuit beschermd
wonen nog niet altijd goed lukt.
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A11 Project Koesteeg

Beleidsindicatoren

Vraag
De oplossing zoeken we meer in het maken van afspraken tussen woningcorporaties en
zorgaanbieders en in het creëren van lokale voorzieningen om de beweging van
beschermd wonen naar beschermd thuis te gaan maken. Zo kunnen mensen in hun
eigen omgeving begeleid worden. Dit wordt betaald vanuit lokale middelen Wmo, net als
de ambulante begeleiding voor inwoners die nog op de wachtlijst voor beschermd wonen
staan.
Vraag: Pag. 16. A11 - Zijn er nog andere projecten vertraagd? Kan alles nu weer worden
opgepakt?

Antwoord:
Binnen de grondexploitaties zijn verder geen projecten vertraagd.
Vraag: Pag. 20. Waarom zijn de beleidsindicatoren niet over meerdere jaren
weergegeven om zo beter de ontwikkelingen in de tijd te kunnen beoordelen?
Antwoord:
Deze verplichte beleidsindicatoren worden weergegeven zoals voorgeschreven in het
BBV.
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6

1

Communicatiebeleid

Vraag: Pag. 22. 1.6.1. Communicatie blijkt vaak een probleem, de prestatie mbt
communicatiebeleid is niet geleverd vanwege andere prioriteiten. Waarom deze keuze?
Antwoord:
Het online communicatiebeleid is gericht op de inzet van online communicatiemiddelen
door de gemeente Dalfsen. Met het beleid wordt de communicatiestrategie geborgd en
vertaald naar een middelen- en doelgroepen mix. De voorbereidingen voor het beleid
zijn in 2019 getroffen. Zo is er online field- en deskresearch gepleegd. In 2020 wordt
doorgewerkt aan het beleid.
Ondanks dat er geen vastgesteld online communicatiebeleid ligt, zet de gemeente deze
middelen actief in:
- Zo brengt de gemeente meerdere nieuwsbrieven uit;
- Wordt de onderzoekapp met enige regelmaat ingezet;
- Werken we meer en meer met filmpjes die digitaal geplaatst worden.
- Plaatsen we steeds meer specifieke content per sociale media, die past bij het
betreffende kanaal;
- En reageren we actiever op berichten van inwoners die geplaatst worden onder

Partij

Vraag

Prog

Onderwerp

Vraag
berichten op sociale media.
Aangezien de gemeente actiever op het gebied van online communicatie wordt en mede
gezien de grote werkdruk bij het team, is prioriteit gegeven aan projecten waar het
belang van communiceren erg hoog was. Denk aan projecten als de Toekomstvisie,
invoering van de Omgevingswet (communicatie & participatie), de Organisatievisie,
Centrumplan Dalfsen, RES-West Overijssel, 75 jaar herdenken, Berging Vliegtuigwrak,
Kerngezond Dalfsen DNA van Dalfsen en de eikenprocessierups. Helaas is het vooraf
niet altijd in te schatten hoeveel tijd een project kost. In de praktijk blijkt er meer tijd in te
zitten dan dat vooraf bedacht is. Factoren die de tijdsbesteding ook beïnvloeden waren:
- Per 1 maart startte de nieuwe senior communicatieadviseur, zij volgde (naast de
inwerkperiode) de crisisopleiding voor crisiscommunicatieadviseur GBT regio
IJsselland;
- Ook volgden 2 medewerkers de opleiding tot communicatieadviseur.
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7
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Verwijzingen Halt

Vraag: Pag. 26. Verklaring voor hoge aantal verwijzingen naar Halt?
Antwoord:
Allereerst gaat het hier niet om absolute aantallen maar om cijfers die worden
geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Het absolute aantal Halt-verwijzingen bedroeg in
2018 32. Ter vergelijking, in 2017 was dit 31, in 2019 ging het om 9 verwijzingen en in
2020 tot en met 26-05 om 6 verwijzingen. Dit zijn geen bijzonder hoge of lage aantallen,
alleen de daling in 2019 is opvallend. Navraag bij zowel de politie als bij Halt leert dat
hier geen echte verklaring voor te geven is.
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Stand van zaken BIZ

Vraag: Pag. 35. Wat is de stand van zaken mbt BIZ? Wat is er in 2019 bereikt?
Antwoord:
In de toelichting opgenomen is de verkenning tot het invoeren van een
BedrijvenInvesteringsZone (als onderdeel van het project vitalisering
industrieterrein Dalfsen in 2019 opnieuw opgestart, maar nog niet afgerond.
Voordat de stemming kan plaatsvinden is het noodzakelijk dat alle factoren
duidelijk zijn benoemd en geaccordeerd door het GBLT en de initiatiefnemers.
In 2019 is met initiatiefnemers gesproken over een langere doorlooptijd. Eind 2019
is verlenging verkregen van de provinciale subsidie tot uiterlijk 31 december 2020.

Partij

Vraag

Prog

Onderwerp

Vraag
De corona-maatregelen hebben gevolgen voor de doorlooptijd van het project. Het
houden van bijvoorbeeld fysieke bijeenkomsten voor een grote groep ondernemers
lijkt pas weer mogelijk vanaf september. Er is daarom nogmaals een verzoek voor
verlenging van de projectperiode tot eind juli 2021 bij de provincie ingediend.
De eerstvolgende stap is een standpuntbepaling van het college over de wijze van
uitvoering. Dit zal voor de zomer 2020 gebeuren.
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Vechtdal

Vraag: Pag. 40. Bij recreatie: wat wordt bedoeld met “om de ontwikkelingen op
Vechtdalniveau op één lijn te krijgen”?
Antwoord
Met het “op 1 lijn krijgen van ontwikkelingen“ wordt bedoeld het afstemmen van de
ontwikkeling van beleid en keuzes die gemaakt worden binnen de afzonderlijke
programma’s Ruimte voor de Vecht en Vrijetijdseconomie Vechtdal. Omdat beide
programma’s deels elkaar (ruimtelijk) overlappen is het gewenst deze met elkaar op 1
lijn te krijgen.
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Kindregelingen

Vraag: Pag. 44. Kindregeling: wat is reden voor sterke toename aantal kinderen dat
gebruik maakt van kindregeling? Is dat gevolg extra inzet? Wat is streven en waar
komen we uit?
Antwoord:
De kindregeling is gestart op 1 mei 2018. Na een bepaalde aanloop is het gebruik van
de regeling gestaag gegroeid. Dit is het gevolg van een grotere bekendheid en extra
inzet. Bij de start van de regeling is uitgegaan van ongeveer 200 kinderen. Het budget
dat in de begroting is opgenomen is € 90.000,- Ongeveer 230 kinderen kunnen bij dit
bedrag gebruik maken van de regeling.
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Re-integratietrajecten

Vraag: Pag. 47. Welke reden is er voor lage aantal re-integratietrajecten?
Antwoord:
Op dit moment worden niet alle re-integratietrajecten zo vastgelegd, dat deze meetellen
voor de registraties naar het CBS. Via het uitvoeringsplan 'Grip op Re-integratie' wordt
dit jaar gewerkt aan een nieuw werkproces om registraties te verbeteren.

Partij
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Onderwerp

Vraag

Jeugd?

Vraag: Pag. 47. Waarom is bij slechts 45 % van de indicaties gemeten?

Antwoord:
Op pagina 45 staat dat de cijfers gebaseerd zijn op 45% van de indicaties. Hiermee
wordt bedoeld dat slecht in 45% van de indicaties de reden van beëindiging is
geregistreerd. Bij het beëindigen van een jeugdtraject moeten aanbieders de reden van
beëindiging aangeven. In 2019 is dit in 45% van de trajecten gedaan. Er vindt dus geen
afzonderlijke meting plaats. Zoals aangegeven is voor 2020 het streven om dit te
verbeteren naar registratie van beëindiging in 80% van de trajecten.
CU
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Informatiebeveiliging

Vraag: Pag. 65. Informatiebeveiliging: hoeveel informatiebeveiligingsincidenten zijn er in
2019 geweest? En wat zijn de gevolgen hiervan (geweest)?
Antwoord:
In 2018 is aandacht gevraagd voor het beter registreren van meldingen. Dit heeft voor
2019 geresulteerd in 71 meldingen in totaal. Hiervan zijn 28 gedaan in verband met het
ontvangen van spam en phisingmail. Het mailfilter is aangescherpt.
Ook zijn er 32 geregistreerd als potentieel datalek. In 7 gevallen is er melding bij de
Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Dit betrof geen ernstige of grootschalige
datalekken, voornamelijk post of mail die naar de verkeerde persoon is gestuurd.
Meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gedaan wanneer er bijzondere
persoonsgegevens of BSN nummers bij betrokken zijn. De overige meldingen waren
divers en hebben niet geleid tot extra maatregelen.
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Industrieterrein

Vraag: Pag. 76. Uitbreiding industrieterreinen: Naast Lemelerveld en Nieuwleusen zou
er ook verkend worden wat de mogelijkheden zijn voor de kern Dalfsen evt in relatie tot
Hessenpoort. Wat zijn de vorderingen hierop in 2019 en wat zijn de verwachtingen?
Antwoord:
Dat is correct. We hadden hier met uw raad over van gedachten willen wisselen tijdens
een technische sessie over in- en uitbreiding. Zoals bekend is deze verplaatst van mei
naar augustus 2020. De input willen we gebruiken voor de notitie 'verkenning nieuwe
bedrijfsterreinen' die in oktober op de raadsplanning staat. Daarnaast wordt dit thema
meegenomen bij de implementatie van de Omgevingswet. Het eerste product dat daaruit
voortkomt is een gemeentelijke Omgevingsvisie. Het proces is opgestart en zal in 2021
worden afgerond.
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Sport

Vraag: Pag.186. Welk doel is gediend met de post “tophandbal” vanuit de post
“onvoorzien”?

Antwoord:
Betrof laatste steuntje in de rug zodat St.Tophandbal Dalfsen kon worden opgeheven
zonder negatief saldo. Het betrof kosten voor het gebruik van de Trefkoele+.
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Kulturhusen

Vraag: Pag.186. Welke bouwkundige problemen bij de Spil zijn opgelost vanuit de post
“onvoorzien”?
Antwoord:
Het betreft de systeemplafonds en de waterinstallatie.

D66
Partij
D66

Vraag
1
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Onderwerp

Vraag

par.
kap.
goed.

Duurzaamheid i.r.t. openbare
verlichting

Vraag: pag. 91.
Duurzaamheid en besparing op energieverbruik zijn belangrijke factoren en de
gemeente kan daarbij een voorbeeldfunctie vervullen ter inspiratie van inwoners en
ondernemers.
Vandaar de volgende vragen n.a.v. pagina 91 Openbare verlichting.
Citaat:
Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren
Het openbare verlichtingsareaal in onze gemeente bestaat uit (afgerond): 6.000
lichtmasten, 6.100 armaturen en 6.200 lampen. elektrische energie. De besparingen die
bereikt worden op de energiekosten worden aangewend voor het versneld ombouwen
naar LED. Jaarlijks verbruikt de openbare verlichtingsinstallatie ca. 750.000 kWh. Ten
opzichte van 2017 laat het verbruik een daling zien zoals in onderstaande tabel
weergegeven.
2017 920.000 kWh
2018 810.000 kWh
2019 750.000 kWh
Einde citaat.
Hieruit blijkt dat de daling energieverbruik openbare verlichting van 2017 naar 2018
110.000 kWh betrof. En de daling energieverbruik openbare verlichting van 2018 naar
2019 60.000 kWh betrof. De afname (bijna halvering) van de daling energieverbruik is
opvallend.
Vragen:
a. Hoeveel % van de ombouw naar LED is inmiddels (eind 2019) gerealiseerd?
b. Is het doel van 100 % LED realistisch? Zo nee, waarom niet? Of hoe kan het
dan wel? Zo ja, op welke termijn is 100 % LED haalbaar wanneer we alleen de
besparingen op de energiekosten inzetten voor versnelde ombouw naar LED?
(Bij gelijkblijvende omstandigheden qua energieprijs en aantal armaturen)
c. Wat is het potentieel te bereiken energieverbruik in kWh op jaarbasis bij het
bereiken van 100 % ombouw naar LED. (bij gelijkblijvende omstandigheden qua
aantal armaturen en branduren.)
Welke investering is er nodig om in 1 jaar 100 % ombouw naar LED te realiseren? Zijn
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Onderwerp

Vraag
er behalve kapitaal andere belemmerende factoren voor versnelde ombouw naar LED?
Antwoord:
a. Vanaf medio 2016 zijn ca. 2400 lichtbronnen van conventioneel omgezet naar LED.
(1000 armaturen, 1400 lampen). Van de verlichtingsbronnen is het percentage aan LED
daarmee gestegen van 17,17 % naar 61,54%. Per jaarschijf wordt echter niet eenzelfde
percentage verled. Naast armatuur- en lampvervanging vindt immers ook groepsgewijs
mastvervanging plaats. Mede hierdoor zal er variatie blijven in de daling van het
energieverbruik per jaarschijf.

b. Is het doel van 100 % LED realistisch?
Doel 100 % LED is realiseerbaar mits combinatie van vervanging plaatst vindt.
Of hoe kan het dan wel?
Vervanging armaturen vindt op basis van het vastgestelde beleid plaats op basis van
leeftijd, 25 jaar of ouder. Met vervanging van alleen armaturen redden we het op dit
moment niet. Relatief jonge armaturen worden daarom bij lampvervanging voorzien van
een LED-lichtbron omdat het verledden anders nog wel tot 20 jaar op zich laat wachten.
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Vraag
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Onderwerp

Vraag
Zo ja, op welke termijn is 100 % LED haalbaar wanneer we alleen de besparingen op de
energiekosten inzetten voor versnelde ombouw naar LED?
Het totaal aan vervangingsmiddelen is ook bestemd voor mastvervanging. De komende
jaren dient veel mastvervanging plaats te vinden vanwege de leeftijd (naderen de 50
jaar) en is er maar beperkt budget voor armatuurvervanging. Mede daarom ligt er ook
een sterke focus op lampvervanging (LED i.p.v. conventioneel) om de verledding in 2028
volledig afgerond te hebben. Vanaf 2025 wordt een knelpunt verwacht op armatuur/mastvervanging als gevolg van de in 2018 structureel doorgevoerde bezuinigingen.
c. 530 - 540 mWh/jr. (4100 uur, 20 - 21 Watt systeemvermogen, 6250 lampen + aantal
overige lichtbronnen waaronder verkeersbegeleidende verlichting en gebouw-aanlichting
)
In 2008 lag het energieverbruik nog op 1.127 mWh. Brengen we het energieverbruik
over meer jaren in beeld dan zijn er meer fluctuaties zichtbaar en blijkt de sterkere inzet
op het verledden vanaf 2016 op het energieverbruik.

Welke investering is nodig?
Ca. 2.400 armaturen zijn op dit moment nog voorzien van conventionele lichtbronnen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de armaturen Centrum Dalfsen (ca. 180) en de N377

Partij

D66

Vraag

2

Prog

1

Onderwerp

Pensioenvoorziening (gewezen)
wethouders

Vraag
(ca. 140) binnen de kom van Nieuwleusen. Met de vervangen van ca. 2100 armaturen
die nog niet voorzien zijn van een LED-lichtbron door een LED-armatuur is een bedrag
€ 850.000 tot € 900.000 gemoeid. Door zelf armaturen in te kopen kunnen we de
vervanging gunstiger plaats laten vinden.
Met ook de vervanging van de conventionele armaturen die inmiddels al voorzien zijn
van een LED-lichtbron door een LED-armatuur is nog eens een bedrag gemoeid van
€ 550.000 tot € 600.000.
Zijn er belemmerende factoren?
Naast kapitaal zijn er geen andere belemmerde factoren, uitgezonderd de keuzes voor
grootschalige herinrichtingsplannen zoals het Centrumplan.
Vraag: Pag. 11
Onze (gewezen) wethouders hebben recht op een goed pensioen. In de actuariële
berekening die daarvoor nodig is om de hoogte van de voorziening te bepalen zal de
daarvoor te gebruiken rekenrente een toekomstige variabele factor blijven naast andere
voor die berekening relevante factoren. Ook qua kapitaalstromen en renteverwachtingen
op de kapitaalmarkt leven we momenteel in bijzondere tijden. Dat vraagt ook van de
raad bewustzijn van de risico’s en mogelijke ontwikkelingen.
Citaat:
Pensioenvoorziening (gewezen) wethouders. Nadeel € 709.000
De pensioenvoorziening (gewezen) wethouders moet worden verhoogd met € 809.000.
In de
begroting is rekening gehouden met een toevoeging van € 100.000. Dit levert een
nadeel op van € 709.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de daling van de
rekenrente van 1,577% naar 0,290% waarmee de voorziening wordt berekend.
Einde citaat.
Deze verandering van te gebruiken rekenrente (nu ca 1/5e van het begrote percentage)
leidt kennelijk tot een procentueel forsere budgettegenvaller. 8x hoger dan het begrote
bedrag!
Vragen:
a. Wat is het te verwachten effect op de voorziening als de rekenrente in 2020 (Of
later) naar nul daalt?
b. Is een negatieve rekenrente ook een optie?
c. Leidt een eventuele stijging van de te gebruiken rekenrente (bij gelijkblijvende
overige factoren) ook tot een direct daarvan af te leiden vrijval van de
voorziening in het betreffende begrotingsjaar?
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Vraag
d. Welke factor of factoren verklaren het verschil tussen een daling naar 1/5 van
het begrote percentage en een stijging naar een 8 x hoger bedrag voor de
pensioenvoorzieningen?
Antwoord:
a. Het beantwoorden van deze vraag vergt een uitgebreide actuariële berekening
die we bij een externe adviseur zouden moeten uitzetten. Helder is dat een
wijziging in de rekenrente een effect heeft op de hoogte van de te creëren
voorziening, en ten aanzien van een lagere rekenrente dan nu het geval is (ook
bij een rente van 0%), geldt dat we de voorziening dan verder moeten verhogen
om toereikend te zijn.
b. Een negatieve marktrente is mogelijk. Onze actuariële externe adviseurs geven
echter aan dat men niet rekent met een rekenrente lager dan 0% omdat dat zou
betekenen dat gemeenten meer geld opzij moeten zetten dan wat uiteindelijk
nodig is om een pensioen levenslang uit te kunnen betalen. Onze adviseurs zijn
van mening dat dit niet realistisch is.
c. Indien de rekenrente stijgt dan leidt dat inderdaad tot een vrijval van de
voorziening.
d. Het is in het recente verleden vaker nodig gebleken middelen te doteren aan de
pensioenvoorziening wethouders. De voorziening wordt namelijk beoordeeld om
na te gaan of de voorziening toereikend is om de pensioenrechten te kunnen
voldoen. Hierbij is de actuele rekenrente de bepalende factor.
De voorziening was voor wat betreft de oud-wethouders het laatst beoordeeld in
2016, toen € 400.000 aan de voorziening is toegevoegd. In 2017 en 2018 werd
de hoogte niet opnieuw berekend, in 2019 wel. Hierbij bleek een toevoeging
noodzakelijk van € 520.000 om de pensioenrechten van voormalige wethouders
te kunnen voldoen. Het betreft in 2019 dus tevens een inhaalslag over 2017 en
2018. Er was geen post voor deze verrekening op de begroting. De
overschrijding van € 709.000 kan voor een bedrag van € 520.000 (73%) worden
verklaard door het financieel veiligstellen van de pensioenrechten van
voormalige wethouders.
Voor de opbouw van de pensioenrechten van de huidige wethouders was in de
begroting 2019 € 100.000 geraamd. Door de doorgaande daling van de
rekenrente moest de voorziening extra gevoed worden. Er bleek een totale
toevoeging noodzakelijk van € 289.000. Van de overschrijding van € 709.000
komt dus € 189.000 door het borgen van de pensioenrechten van zittende
wethouders: 27%

Gemeentebelangen
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Vraag

ARVB, Vaste buffer

Vraag: Pag. 4. Nadeel 49.000. Zonder opname vaste buffer van 1.5 mij die naar ARVB
zou gaan, is verlies toch werkelijk €. 1.549.000?
Antwoord:
Ja, dit is correct.
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Personeelskosten

Vraag: Pag. 11. Personeelskosten. In hoeverre is het logisch externe inhuur sociale
domein hiervoor in te zetten, gezien fin.problemen in dit domein
Antwoord:
Binnen het project 'Grip op het Sociaal domein' zijn diverse deelprojecten opgepakt.
Hiervoor is een beroep gedaan op externe ondersteuning omdat het ging om tijdelijke
inzet die intern niet beschikbaar was.
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Personeelskosten

Pensioenvoorziening

Overzicht grote afwijkingen

Vraag: Pag. 11. Personeelskosten. Zijn er geen bezettings problemen ontstaan door inzet
minder personeel? En hoe is dit in verhouding met het gestelde op pag. 20 inzake
indicator formatie.
Antwoord:
Zie vraag 1 CU
Vraag: Pag. 11. Pensioenvoorziening. In de vergadering van de P en C commissie
hebben we hier al gevraagd om nadere uitleg. Volgens acc zou die schriftelijk komen. Nog
niet gezien.
Antwoord:
Zie vraag 2 D66.
Vraag: Pag. 12. Sociaal domein. Kunt u een staatje geven hoe u aan nadeel komt. Als we
de in deze alinea genoemde bedragen plussen en minnen komen we 218.000 euro lager
uit
Antwoord:
Zie vraag 4 CDA.
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Overzicht grote afwijkingen

Vraag: Pag. 12. Diverse afwijkingen. Is dit nader te omschrijven?
Antwoord:
Dit zijn diverse voor- en nadelen op de verschillende programma's. Deze zijn toegelicht
vanaf pagina 154 (Hoofdstuk 5, baten en lasten inclusief toelichting).
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75 jaar bevrijding

Vraag: Pag. 16. 75 jaar bevrijding. Gaat u nog een alternatief programma ontwikkelen
waarvoor deze 7.200 nodig is?

Antwoord:
In de eerste maanden van 2020 zijn er vanuit de gemeente extra uren ingezet om het
project 75 jaar vrijheid te begeleiden. Deze inzet vond (grotendeels) plaats voordat alle
activiteiten in de maanden maart tot en met mei zijn afgelast en uitgesteld. Voor veel
activiteiten is het draaiboek bijna klaar. Daarom wordt een deel van de activiteiten op een
ander moment uitgevoerd, met name in april 2021. In het memo ‘informatie over het beeld
en de door het college genomen maatregelen Corona’ d.d. 14 april 2020, dat u op het RIS
kunt vinden, staat ook informatie opgenomen over het uitstellen van de viering van 75 jaar
vrijheid (pagina 8).
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Verwijzingen Halt

Vraag: Pag. 26. Indicator Halt. Hou kunt u hoge percentage doorverwijzingen naar Halt
duiden? Controleren we scherper?
Antwoord:
Zie vraag 7 CU.
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Stand van zaken BIZ

Vraag: Pag. 35. Hoe staat het met BIZ? Zie ook pag. 199 waarin u vermeld dat de
Provinciale subsidie is verlengd tot uiterlijk 31 dec 2020
Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 8 CU. Hierbij herhaald.
In de toelichting opgenomen is de verkenning tot het invoeren van een
BedrijvenInvesteringsZone (als onderdeel van het project vitalisering industrieterrein
Dalfsen in 2019 opnieuw opgestart, maar nog niet afgerond.
Voordat de stemming kan plaatsvinden is het noodzakelijk dat alle factoren duidelijk zijn
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benoemd en geaccordeerd door het GBLT en de initiatiefnemers.
In 2019 is met initiatiefnemers gesproken over een langere doorlooptijd. Eind 2019 is
verlenging verkregen van de provinciale subsidie tot uiterlijk 31 december 2020.
De corona-maatregelen hebben gevolgen voor de doorlooptijd van het project. Het
houden van bijvoorbeeld fysieke bijeenkomsten voor een grote groep ondernemers lijkt
pas weer mogelijk vanaf september. Er is daarom nogmaals een verzoek voor verlenging
van de projectperiode tot eind juli 2021 bij de provincie ingediend.
De eerstvolgende stap is een standpuntbepaling van het college over de wijze van
uitvoering. Dit zal voor de zomer 2020 gebeuren.
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Integratie vergunninghouders

Vraag: Pag. 44. Huisvesting statushouders. Hoe staat het daar mee op dit moment. In de
jaarrekening 2018 schrijft u dat begin maart 2019 de taakstelling van het 1e halfjaar al
gehaald is. Maar toch lopen we verder achter van 75 naar 69%. Over de 1e maanden
2020 schrijft u in de laatste zin hetzelfde. Gaat dit uitkomen?

Antwoord:
Voor het eerste halfjaar van 2020 is de taakstelling 9 en we hadden een achterstand van
11 statushouders, de opdracht is dus 20 statushouders te huisvesten vóór 1 juli. Op dit
moment hebben wij 14 statushouders gehuisvest en is er een woning beschikbaar voor
nog een statushouder. Daarnaast zijn er vier nareizigers die door de coronacrisis niet
kunnen inreizen.
De tweede helft van 2020 is de taakstelling voor Dalfsen 11. Door de corona crisis is het
huisvesten van statushouders momenteel ingewikkelder, onder andere in verband met de
benodigde intensieve inzet van vrijwilligers de eerste weken bij de inrichting van de
woning en het praktisch wegwijs maken in de gemeente. Daar lopen alle gemeenten
tegenaan en mogelijk wordt de landelijke taakstelling halverwege de tweede helft van
2020 nog aangepast als blijkt dat het niet reëel is.
GB
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Indicator Jeugdwerkeloosheid

Vraag: Pag 46. Indicator jeugdwerkloosheid. In 2018 via verwey Jonker instituut 0,87%.
Nu 2% via CBS. Gaarne uitleg

Partij

Vraag

Prog

Onderwerp

Vraag
Antwoord:
T/m 2015 werd over het % jeugdwerkloosheid gerapporteerd vanuit het Verwey Jonker
Instituut. Vanaf 2016 wordt gemonitord door CBS. In de jaarrekening 2018 is nog
gerapporteerd conform Verwey Jonker Instituut, over de periode 2015 (zijnde inderdaad:
0,87%). Ter vergelijk: vanuit het CBS is de ontwikkeling in de jeugdwerkloosheid als volgt:
2016: 1%, 2017 1%, 2018: 2%. Zie verder ook de beantwoording bij vraag 25 van het
CDA.
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WMO clienten met
maatwerkarrangement

Vraag: Pag. 46. WMO cliënten met maatwerkarrangement. 2018 was dit bij indicatoren 44
en in 2019 450. Typefout?

Migratie automatisering

Antwoord:
Dit is inderdaad een typefout. In de eerste helft van 2018 betrof het 440 cliënten.
Vraag: Pag. 64. Samenwerking ONS. Hoe staat het met migratie automatisering?

Herijking gemeentefonds

Antwoord:
De migratie heeft plaats gevonden in de tweede week van februari en vanaf dat moment
heeft ONS de werkzaamheden overgenomen. Er zijn nog wat restwerkzaamheden die in
mei 2020 worden afgerond. Het project wordt officieel in juni 2020 afgesloten.
Vraag: Pag. 119. Herijking gemeentefonds. Deze is 1 jaar uitgesteld. Is hier al meer
duidelijkheid over? Staan er in de komende meicirculaire al effecten van de coronacrisis
en dan specifiek over het principe trap op/trap af. Of zijn die gevolgen pas volgend jaar
zichtbaar?
Antwoord:
Er is nog altijd geen duidelijkheid over de herijking van het gemeentefonds.
In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) voert de VNG overleg met het
ministerie van BZK over de reële compensatie van kosten als gevolg van het coronavirus.
De compensatiemogelijkheden worden uitgewerkt in een werkgroep waarin onder andere
de ministeries van BZK en Financiën en de VNG participeren. Ook worden gesprekken
gevoerd over de bevoorschotting vanuit het Rijk voor de maatregelen. In de maand mei
ontstaat naar verwachting meer duidelijkheid. Trap-op, trap-af: de extra uitgaven die het
rijk nu maakt in het kader van de coronacrisis tellen niet mee voor de zogeheten ‘trap-op,
trap-af’-systematiek. Normaliter leiden hogere rijksuitgaven automatisch tot meer geld
voor gemeenten en onderbesteding door het rijk tot een lager accres. Minister Hoekstra
van Financiën heeft gemeenten recent laten weten dat deze systematiek niet geldt voor
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Prog
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Vraag
de ‘corona-uitgaven’ (bron: Binnenlands Bestuur 10 april 2020). In de meicirculaire worden
gemeenten geïnformeerd over (het proces van) de gesprekken over compensatie.
Daarnaast is er overleg met het kabinet over het omgaan met het accres in het
gemeentefonds. (bron: VNG Magazine nr. 8, 15 mei 2020).
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Paragraaf verbonden partijen

Vraag: Pag. 125. Weerstandscapaciteit. Wanneer bent u gestart met de Monte Carlo
methode? Dit was toch ook al in 2018? Dit nav vraag CU in P en C bijeenkomst.

Antwoord:
Bij de vaststelling in 2014 van “Beleid risicomanagement en weerstandsvermogen
Gemeente Dalfsen”, is aangegeven dat: “de benodigde weerstandscapaciteit berekend
zou worden met behulp een risicosimulatie (Monte Carlo methode)”. In de praktijk is dit,
zoals ook opgenomen in de onlangs uitgevoerde evaluatie, niet gebeurd. Bij de
herziening van het risicomanagementbeleid is contact opgenomen met de leverancier van
de software, waarin de risico’s van de gemeente zijn opgenomen. Op dat moment is e.e.a.
opnieuw ingericht en aangepast, zodat de risico’s met behulp van de Monte Carlo
methode berekend konden worden. Voor die tijd was dit namelijk niet mogelijk.
Tot op heden zijn de risico’s bepaald op 90% van de geïnventariseerde risico’s, zoals
aangegeven is in de tweede alinea bij het kopje “Benodigde weerstandscapaciteit”. Met
ingang de begroting 2021 wordt uitvoering gegeven aan het in april 2020 vastgestelde
beleid en worden de risico’s op basis van de Monte Carlo methode berekend.

