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CDA 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 1 1 Corona  Vraag: 

Leeswijzer  
Als gevolg van de coronapandemie zullen mogelijk ook in de 2e helft van 2021 nog kosten 
gemaakt worden. Deze zijn nu nog niet goed in te schatten. 
Aan welke moeten we dan denken? 
 
Antwoord:  
Mocht het Rijk een aantal regelingen verlengen zoals de TONK of de TOZO dan kan het 
zijn dat hier extra uitvoeringskosten voor zijn. Echter heeft hier tot op heden altijd een 
rijksvergoeding tegenover gestaan.  
Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de Coronapandemie bestaat de mogelijkheid 
dat we worden geconfronteerd met kosten die nu nog niet te voorspellen zijn.  
De Coronapandemie heeft gevolgen voor de samenleving, onder andere op 
psychosociaal gebied. De GGD IJsselland doet hier verschillende onderzoeken naar. De 
effecten op de Dalfser samenleving kunnen we niet voorspellen, maar hier zijn we wel 
alert op.  
 

CDA 2 1 Vennootschapsbelasting Vraag: 
Programma 1: Bestuur, ondersteuning, algemene dekkingsmiddelen 
Vennootschapsbelasting, aan € 89.000,- betrekking op winsten uit grondexploitaties.  
Wat is de verwachting nav onlangs besproken Meerjaren Prognose Grondexploitaties, 
komt deze overeen met de te ontvangen definitieve aanslag? 
 
Antwoord:  
De door de belastingdienst opgelegde voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (Vpb) 
2021 is gebaseerd op een aanname. De impact van de onlangs besproken Meerjaren 
Prognose Grondexploitatie op de Vpb last moet nog nader worden onderzocht. De Vpb 
last zit wel budgetneutraal in de administratie. De werkelijke aanslag 2021 wordt pas eind 
2022 of begin 2023 verwacht. 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 3 1 Implementatie iBurgerzaken Vraag: 
Programma 1: Bestuur, ondersteuning, algemene dekkingsmiddelen 
Implementatie iBurgerzaken 
De hogere kosten zijn structureel en nemen toe naar mate steeds meer gemeentelijke 
producten digitaal aan te vragen zijn. Wat betekent dit voor de personele inzet? Wordt hier 
dan op termijn een besparing gerealiseerd? 
 
Antwoord:  
De toenemende licentiekosten over de jaarschijven heen komen voort uit het nieuwe 
groeicontract waarmee de gemeente toegang heeft tot alle functionaliteiten binnen de 
applicatie, als ook tot nog te ontwikkelen functionaliteiten. Uit landelijke ervaringen blijkt 
dat steeds meer aanvragen digitaal binnenkomen, voor Dalfsen valt hier nog winst te 
halen. 82% van de verhuizingen wordt inmiddels digitaal doorgegeven. Sinds februari 
2021 is het mogelijk om een huwelijk digitaal vast te leggen, dit is in 44% van de gevallen 
gebeurd en een geboorte aan te geven. Dit laatste is in 20% van de gevallen gebeurd.  
 
Digitalisering van aanvragen betekent niet per definitie dat het werk goedkoper uitgevoerd 
kan worden of dat de personele inzet minder wordt, de systemen waarmee de online 
dienstverlening kan worden uitgevoerd kosten ook geld. Met name in de systemen voor 
burgerzaken wordt gewerkt met persoonsgegevens waarbij de beveiliging van de 
informatie van groot belang is. Daarnaast  is er niet direct en altijd een automatisch 
verband tussen meer online dienstverlening en minder personele inzet. Er is sprake van 
een dynamisch takenpakket, waar enerzijds soms taken verdwijnen, maar meestal juist 
meer wettelijke taken en complexere taken naar gemeente toekomen. Deze taken kosten 
over het algemeen meer tijd. Denk aan een toename van complexe aanvragen over 
nationaliteiten, die medewerkers meer tijd kosten qua afhandeling en scholing. 
Eenvoudige aanvragen zullen steeds meer digitaal gaan.  
 

CDA 4 5 Leerlingenvervoer Vraag: 
Programma 5: Onderwijs en vrije tijd 
Leerlingenvervoer voordeel € 45.000,- doordat zo'n 15 leerlingen minder dan verwacht 

gebruik hebben gemaakt van het aangepast vervoer. Is dit incidenteel vanwege corona, of 

is dit structureel? 

Antwoord:  
Het leerlingenvervoer is een open einde regeling. Op basis van ervaring houden wij er in 
de begroting rekening mee dat er 127 leerlingen gebruik maken van het aangepast 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

vervoer. Op dit moment verwachten wij dat dit in 2021 zo’n 15 leerlingen minder zijn. Dit 
omdat, in overleg met ouders en enkele scholen, meerdere kinderen gebruik maken van 
de fietsregeling en dus naar school fietsen. Het is onzeker of dit aantal zo blijft, stijgt of 
juist afneemt. Deze ontwikkeling staat los van corona. 
 

CDA 5 6 Integratie vergunninghouders Vraag: 
Programma 6: Inkomstenondersteuning 
Vergunninghouders, omdat er bij het opstellen van de begroting 2021 nog geen zicht was 
op het aantal statushouders dat in 2020 gehuisvest zou worden en ook de hoge 
taakstelling van 2021 nog niet bekend was, hadden we dit toen niet meegenomen bij de 
begroting. Waarom is hier geen rekening gehouden met een gemiddeld van afgelopen 
jaren, we weten toch dat we een taakstelling krijgen? 
 
Antwoord:  
Zie antwoord op vraag 8 van de VVD. 
 

CDA 6  Grip op sociaal domein Vraag: 
Programma 7 
Grip op sociaal domein,  
In de begroting van 2020-2024 is een taakstelling opgenomen, voor 2021 € 100.000,-, 
2022 € 200.000 etc… Nu een nadeel van € 179.000 door inzet extra personeel, gaan we 
deze taakstelling nu wel halen? 
 
Antwoord:  
Zie vraag 3 VVD. 
 

CDA 7  Jeugdzorg, gecertificeerde 
instellingen 

Vraag: 
Programma 7 
Jeugdzorg Voor de GI’s Gecertificeerde instellingen worden de indexkosten € 27.000 
nadelig door een regionaal besluit.  
Wie heeft dat regionaal besluit genomen en over welke gecertificeerde instellingen 
hebben we het?   
 
Antwoord:  
Dit besluit is genomen door RSJ (Regionaal Servicecentrum Jeugd) IJsselland als gevolg 
van CAO wijzigingen in het kader van eerlijke tarieven. 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

De gecertificeerde instellingen zijn: 

 Jeugdbescherming Overijssel (JBOV) 

 William Schikker Stichting (WSS) 

 Leger des Heils 
 

CDA 8 8 Omgevingsdienst Vraag: 

Programma 8: Duurzaamheid en milieu 
De Omgevingsdienst OD zit in een ontwikkeltraject en wat de extra kosten worden is nog 
niet bekend. Wat zijn de verwachtingen (financieel)? 
 
Antwoord:  
Zie beantwoording GB, vraag 6 programma 8.  
 

CDA 9 9 Omgevingswet Vraag: 
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
Omgevingswet: de inwerkingtreding is met een half jaar vertraagd naar 1 juli 2022. Zijn de 
financiële consequenties (positief, negatief of neutraal) die hiermee mogelijk ontstaan al in 
beeld?  
 
Antwoord:  
Welke financiële consequenties uitstel heeft is nu nog niet in te schatten. Zodra we de 
financiële consequenties in beeld hebben komen we hier bij u op terug.  
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ChristenUnie 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 1 1 Corona Vraag: 
Zijn er mbt Corona in 2021 andere financiële patronen te verwachten dan in 2020? 
 
Antwoord:  
Dit is afhankelijk van de verdere ontwikkeling, groei of krimp, van de Coronapandemie die 
nu nog niet te voorspellen is. Zie verder het antwoord op vraag 1 van het CDA.  
 

CU 2 1 Personele bezetting team 
Financiën 

Vraag: 
Zijn er inmiddels voldoende maatregelen genomen binnen de afdeling Financiën voor 
voldoende interne kennis en beheersing? 
 
Antwoord:  
Zie VVD vraag 1 programma 1. 
 

CU 3 1 Implementatie iBurgerzaken Vraag: 
Wat zijn de extra’s die met iBurgerzaken zijn gerealiseerd en nog worden voorzien in 
2021? 
 
Antwoord:  
iBurgerzaken is een applicatie die sinds de introductie in 2016 enorm is ontwikkeld. Bij de 
start in 2016 waren slechts enkele processen digitaal beschikbaar voor de inwoner, 
inmiddels zijn dat er 15+ en er wordt nog steeds ontwikkeld. In Q3 en Q4 van 2020 zijn 
o.a. aangiften burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden) voor de inwoner digitaal 
mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn diverse soorten afschriften burgerlijke stand en 
uittreksels uit de basisregistratie digitaal aan te vragen. Voor 2021 zijn al een aantal 
interne functionaliteiten, waaronder echtheidscontrole van (buitenlandse) id-bewijzen, 
archiefwaardige opslag van digitale zaken en vereenvoudiging van correspondentie met 
de inwoner, gerealiseerd. Voor Q3 en Q4 2021 staan o.a. vernieuwing van het 
verkiezingeproces (incl. digitale aanvraag van de vervangende stempas) en mogelijk de 
digitale aanvraag van reisdocumenten en rijbewijzen nog op de planning.   
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 4 1 implementatie systeem Meldingen 
Openbare Ruimte 

Vraag: 
Levert invoering van systeem voor Melding Openbare Ruimte nog efficiency voordelen 
op? 
 
Antwoord:  
Mogelijk gaat het nieuwe systeem op termijn zorgen voor efficiencyvoordelen. Op dit 
moment valt nog niet te kwantificeren wat dit concreet aan besparing op personele inzet 
gaat opleveren. Hiervoor geldt dat de kosten voor de baten uit gaan. 
 

CU 5 3 Vechtdalverbinding 
 

Vraag: 
Vechtdalverbinding:  
De verschuiving naar dit en volgend jaar: is dit realistisch gelet op huidige stand van 
zaken afwaardering oude deel? 
 
Antwoord:  
Het budget voor de Vechtdalverbinding is hoofdzakelijk nodig voor de inhuur van externe 
expertise. De werkzaamheden aan de Vechtdalverbinding lopen op schema, waardoor de 
piek in de komende periode (dit jaar en volgend jaar) ligt. In 2023 zijn alle grote 
werkzaamheden naar verwachting afgerond. De werkzaamheden die er dan nog spelen 
worden binnen de gemeentelijke organisatie opgepakt. 
 

CU 6  Tijdelijke personele inzet Grip op 
sociaal domein 

Vraag: 
Par 7.1: tijdelijk personele inzet:  
Was dit niet voorzien? 
 
Antwoord:  

Het gaat om personele inzet voor projecten waarvan begin 2021 helder was welke inzet 
nodig is voor realisatie en nog niet bij het opstellen van de begroting medio 2020. 
 

CU 7 7 Stichting Dalfsen Werkt Vraag: 
Par 7.3: participatie: SDW:  
Heeft dit geen consequenties in 2021? 
 
Antwoord:  
Ja. Voor zowel in 2021 als voor de jaren 2022 wordt voorgesteld structureel de lasten én 
baten met € 100.000 af te ramen.  
 



8 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 8 
 

8 Klimaat neutraal verbouwen Vraag: 
Par 8.3: Subsidie klimaat neutraal verbouwen:  
had dit geen voorziening moeten zijn? 
 
Antwoord:  
Nee, dit had geen voorziening moeten of kunnen zijn gelet op de BBV (Besluit Begroting 
en Verantwoording) regelgeving. 
 

CU 9 1 Onderzoek kostendekkendheid Vraag: 
Onderzoek kostendekkendheid:  
Is hiermee alles kostendekkend gemaakt? Is er ook zicht op de indirecte subsidies? 
 
Antwoord:  
Op grond van het onderzoek kostendekkendheid zijn de geraamde totale opbrengsten en 
de geraamde totale lasten van alle belastbare feiten met betrekking tot de 
legesverordening kostendekkend gemaakt waarbij rekening is gehouden met de 
onzekerheid ten aanzien van de nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. In 
het onderzoek zijn verder de lijkbezorgingsrechten, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing 
en de marktgelden betrokken. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn 100% 
kostendekkend, de lijkbezorgingsrechten en de marktgelden komen in het onderzoek uit 
op een kostendekkendheid van 63% resp. 27%. Het college vraagt de afdeling financiën 
hier nader onderzoek naar te doen. 
 
Het onderzoek kostendekkendheid heeft uitsluitend betrekking op de 
kostendekkenheidsberekeningen van de diverse belastingsoorten. Er is geen onderzoek 
gedaan naar indirecte subsidies.  
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Gemeentebelangen 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 1 1 Corona Noodfonds Vraag: 
Inleiding en leeswijzer, Corona Noodfonds 
Is al bekend wanneer u dit fonds weer open gaat stellen? 
 
Antwoord:  
Aanvragen voor ondersteuning uit het fonds kunnen weer worden gedaan vanaf 1 juli tot 
en met 15 augustus. 
 

GB 2 7 Stelpost sociaal domein Vraag: 
Beleidsveld 1.1, Stelpost sociaal domein 147.000 
Betreft het hier loonprijscompensatie personeel of producten of diensten die vanuit het 
sociale domein verstrekt worden? 
 
Antwoord:  
Dit gaat om producten/diensten voor inwoners en heeft te maken met CAO stijgingen 
aanbieders. 
 

GB 3 1 Implementatie iBurgerzaken en 
systeem Meldingen Openbare 
Ruimte 

Vraag: 
Beleidsveld 1.5 burgerzaken en meldingen OR.  
We lezen hier niet of u dit solo aankoopt of met meerdere gemeenten. Is dit laatste niet 
het geval is er dan een mogelijkheid om daar aanbestedingsvoordeel te behalen? 
 
Antwoord:  
De applicatie voor meldingen openbare ruimte komt ter vervanging van de huidige manier 
van werken. Gemeenten in de regio hebben over het algemeen al een applicatie cq. 
werkwijze voor deze meldingen. Daarnaast zijn de bedragen van een omvang dat er 
nauwelijks of geen aanbestedingsvoordelen te halen zijn. Wel wordt er goed gekeken 
naar de oplossing die door andere gemeenten wordt gebruikt zodat op termijn mogelijk 
wel samenwerking op het gebied van ontwikkeling mogelijk is.  
 

GB 4 6 TOZO Vraag: 
Beleidsveld 6.1 inkomen TOZO 
Gemeente worden hiervoor gecompenseerd. Maar als er leningen worden verstrekt voor 
bedrijfskapitaal, hoe ziet die compensatie er dan uit. En hebben we hiervan daardoor 



10 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

jarenlange financiële lasten om dit boekhoudkundig te verwerken? 
 
Antwoord:  
De leningen bedrijfskapitaal en de kosten voor de boekhoudkundige lasten worden ook 
volledig gedekt vanuit Rijksmiddelen.  
Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitvoering van de Tozo. 
Dit omvat zowel de productkosten (Tozo levensonderhoud en Tozo bedrijfskrediet) als de 
kosten voor benodigde personele inzet. De vergoeding voor personele inzet is gebaseerd 
op de werkelijke uitvoeringskosten van gemeenten, zoals die geïnventariseerd door de 
VNG. Hierin is ook het proces van terugvordering van bedrijfskredieten opgenomen. Voor 
Tozo geldt een termijn van 5 jaar waarin leningen moeten worden terugbetaald. De 
boekhoudkundige verwerking van leningen, inclusief terugvordering, is onderdeel van het 
reguliere proces Terugvordering en Verhaal zoals ook bij de BBZ (Besluit 
Bijstandsverlening Zelfstandigen) plaatsvindt en vindt plaats conform de richtlijnen vanuit 
het Rijk.  
 

GB 5 6 Integratie vergunninghouders Vraag: 
Beleidsveld 6.2, Begeleiding vergunninghouders. 
U schrijft dat er ten tijde van het opstellen van de begroting in 2020 nog niet bekend was 
hoeveel vergunninghouders er in 2021 gehuisvest moesten worden. Nu spreekt u over 
een hoge taakstelling. Hoe hoog is die taakstelling en wat is verhouding met andere jaren. 
 
Antwoord:  
De taakstelling voor 2021 is 40 statushouders. In 2019 en 2020 lag deze op 20. In 2017 
en 2018 lag de taakstelling vergelijkbaar met die van 2021, ook rond de 40. In 2016 was 
deze 71.   
De hogere taakstelling in 2021 heeft in tegenstelling tot enkele jaren geleden (die toen als 
uitzonderlijk werden gezien) niet zozeer te maken met een hogere instroom van 
asielzoekers, maar met een inhaalslag van de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) die 
de achterstanden probeert weg te werken.  
 

GB 6 8 Omgevingsdienst Vraag: 
Beleidsveld 8.4 milieu Omgevingsdienst. 
Als ik dit lees, bekruipt mij het gevoel dat dit naast de door u genoemde incidentele lasten, 
we ook te maken krijgen met structurele lasten  Zien wij dit verkeerd? 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

Antwoord:  
Uit het doorontwikkeltraject waar de Omgevingsdienst momenteel in zit volgt een 
gewijzigde financiering, naar verwachting wordt dit inderdaad een structurele wijziging. 
Wat dit voor de gemeente Dalfsen (en andere OD-deelnemers) financieel gaat betekenen 
is nu helaas nog niet te zeggen. Gezien de ervaring van de afgelopen jaren, waarin 
meerdere keren incidenteel is bijgeraamd voor meerwerk is het niet onrealistisch om te 
verwachten dat er om een structurele verhoging wordt gevraagd. Uiteraard is de 
vertegenwoordigt portefeuillehouder van Dalfsen hier kritisch op binnen het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst.  
 
Het doorontwikkeltraject van de Omgevingsdienst krijgt zijn beslag in de Kaderbrief 2023 
(voorjaar 2022) en de begroting 2023. Nieuwe structurele gevolgen worden dan voor de 
eerste keer opgenomen. U als Raad heeft de formele mogelijkheid een zienswijze 
procedure te starten naar aanleiding van de ingediende begroting.  
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VVD 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 1 1 Personele bezetting team 
Financiën 

Vraag: 
Situatie financiële afdeling 
U geeft aan dat er nogal wat verloop is op de afdeling en dat de medewerkers die er nu 
zitten nog niet veel ervaring hebben. 

o Is er een oorzaak voor aan te wijzen voor het verloop? 
o Zo ja, zijn er maatregelen te nemen om meer rust te krijgen op de afdeling? 

Wanneer verwacht u dat de medewerkers weer op het gewenste/normale niveau zitten? 
 
Antwoord:  
Er lijkt in gemeenteland sprake te zijn van relatief veel verloop van medewerkers. Vele 
medewerkers stappen over naar een andere gemeente. Ook Dalfsen heeft te maken met 
deze trend. Er is sprake van een mix aan redenen waarom medewerkers elders gaan 
werken. 
Vacante posities worden zo spoedig mogelijk weer ingevuld met ervaren medewerkers. 
Deze medewerkers zijn ervaren in hun vak, maar nog niet volledig ingewerkt in onze 
gemeente. Daarnaast wordt voor een aantal cruciale posities en taken extern ingehuurd.  
Op basis van de gewenste samenstelling van het team wordt de inrichting van het team 
verder ontwikkeld, inclusief de daarbij behorende bezetting. De verwachting is dat in de 
tweede helft van 2021 het team weer op volle sterkte komt.  
 

VVD 2 1 Ombuigen tekort 2021 Vraag: 
Ombuigen tekort 2021 
Klopt de conclusie dat de ombuigingen uit de begroting 2021-2024 gerealiseerd gaan 
worden? 
 
Antwoord:  
Onze verwachting is, dat de ombuigingen voor het jaar 2021 gerealiseerd worden.  
We rapporteren nu met een ondergrens van € 50.000 (berap light). De mogelijkheid 
bestaat, dat meerdere kleine bedragen op dit moment niet zijn meegenomen. 
Mocht daartoe aanleiding zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd in de 2e 
bestuursrapportage. 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 3 1 / 7 Grip op sociaal domein Vraag: 
Financieel beeld 2021 
We hebben een extra tekort op het sociaal domein van 460.000. Hebben we nu wel of 
geen grip op het sociaal domein? 
 
Antwoord:  

Het tekort wordt veroorzaakt door indexaties, daarvoor staat een stelpost opgenomen in 
programma 1. Daarnaast gaat het om personele inzet voor projecten waarvan begin 2021 
helder was welke inzet nodig is voor realisatie. 
De taakstelling is gericht op de producten/diensten vanuit het sociaal domein. Voor 2020 
is de taakstelling gerealiseerd, voor 2021 verwachten we de gestelde taakstelling ook te 
realiseren. 
 

VVD 4 1 Precariobelasting Vraag: 
1.3 Belastingen en heffingen 
Worden de precariobelastingen over 2020 en 2021 kwijtgescholden of wordt de inning 
hiervan uitgesteld? 
 
Antwoord:  
In 2020 is de aanslag oplegging van precariobelasting door GBLT aangehouden in 
verband met de besluitvorming over op te leggen precario van terrassen over 2020. In 
december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om over 2020 geen precario op te 
leggen over de terrassen. De andere door GBLT op te leggen precario over 2020 is in mei 
van dit jaar door GBLT opgelegd. 
De aanslagoplegging van precariobelasting 2021 door GBLT is aangehouden i.v.m. 
mogelijke besluitvorming om ook over (een deel van) 2021 geen aanslagen voor terrassen 
op te leggen. 
 

VVD 5 1 Implementatie systeem Meldingen 
Openbare Ruimte 

Vraag: 
1.5 Burgerzaken 
Kosten implementatie systeem Meldingen Openbare Ruimte 
Kloppen de genoemde licentiekosten? Die lijken nogal hoog in verhouding tot de 
implementatiekosten. 
 
Antwoord: 
Genoemde kosten, zowel incidenteel als structureel zijn correct en gebaseerd op een 
marktverkenning. Structurele kosten (licentiekosten) van € 5.000 per jaar voor een 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

applicatie voor een proces "meldingen openbare ruimte" is een gebruikelijk bedrag voor 
een dergelijke applicatie. Het gaat om een applicatie die door een groot aantal 
medewerkers en alle inwoners van de gemeente Dalfsen gebruikt kan worden.  

VVD 6 1 Kinderraad Vraag: 
1.6 Overhead 
Kinderraad 
Snap dat in 2021 geen uitvoering aan Kindergemeenteraad wordt gegeven. Maar aframen 
doet vermoeden dat we er geen invulling meer aan gaan geven? Moet je dit bedrag niet 
overhevelen? 
 
Antwoord:  
In 2021 wordt er geen invulling gegeven aan de dag van de Kindergemeenteraad. Dat 
betekent dat het geld wat nog beschikbaar stond niet uitgegeven wordt in 2021. Omdat 
door uw raad voor 2022 en verder al geld beschikbaar is gesteld voor de dag van de  
Kindergemeenteraad, kan het budget van 2021 worden afgeraamd. 
 

VVD 7 5 Leerlingenvervoer Vraag: 
5. Onderwijs en vrije tijd: leerlingenvervoer 

o Welke groepen maken nu gebruik van leerlingenvervoer? 
Geldt dit ook voor leerlingen die naar scholen gaan obv religieuze of 
levensbeschouwelijke inslag? 

o Betaalt die groep dat zelf of betaalt de gemeente dat? 
o Hoe groot is deze groep? 

 
Antwoord:  
Leerlingen die naar het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) 
speciaal onderwijs gaan en verder dan 6 km van de dichtstbijzijnde toegankelijke school 
wonen en leerlingen in het basis-  en voortgezet onderwijs met een ernstige beperking die 
niet zonder aangepast vervoer op school kunnen komen. Voor deze laatste groep geldt 
geen kilometergrens.   
 
Met name bij het basisonderwijs zien we dat ouders/verzorgers keuzes maken op basis 
van geloofs- of levensovertuiging. Op dit moment gaat dit om ongeveer 23 leerlingen die 
tot extra kosten leiden, waarbij bekostiging op basis van een fietsvergoeding en in enkele 
gevallen op basis van een kilometervergoeding voor de auto plaatsvindt. Op basis van 
wet- en regelgeving en vaste jurisprudentie is de gemeente verantwoordelijk voor betaling 
van deze kosten. 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 8 6 Integratie vergunninghouders Vraag: 
6.2 Integratie vergunninghouders 
U geeft aan dat er bij het opstellen van de begroting 2021 nog geen zicht was op het 
aantal statushouders dat in 2020 gehuisvest zou worden en ook de hoge taakstelling van 
2021 nog niet bekend was, dit toen nog niet meegenomen was bij de begroting. Waarom 
maakt u die keuze? Is het niet beter om, als aantallen nog niet bekend zijn maar je wel 
zeker weet dat je ze hebt hier een bedrag voor op te nemen (bv gelijk aan voorgaand 
jaar)? Bij 0 bedragen weet je zeker dat je je budget ontoereikend is. 
 
Antwoord:  
Dit heeft voornamelijk te maken met een wijziging in financiering vanuit het Rijk. Voorheen 
werden de middelen voor maatschappelijke begeleiding uitgekeerd via het COA (Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers) en werden deze één op één toegevoegd aan het budget 
voor integratie. 
Sinds 2018 worden deze middelen via de meicirculaire uitgekeerd en de eerste jaren 
werden deze na het verschijnen van de meicirculaire toegevoegd aan het budget voor 
integratie. 
Het heeft inderdaad de voorkeur om bij jaarlijks terugkerende bedragen hiervan vooraf 
een inschatting te maken bij de uitgavenkant en deze bij te stellen op het moment dat dat 
nodig is. Bij de begroting van 2022 wordt dit dan ook bij de begroting opgenomen (reeds 
aangekondigd bij de perspectiefnota). Dan worden de middelen overigens niet meer via 
de meicirculaire uitgekeerd maar via een specifieke uitkering (SPUK).  
Voor 2021 was dit nog niet gebeurd en stellen we voor om het via de berap bij te stellen. 
Het betreft dus een nadeel op deze post, maar er staan wel inkomsten tegenover.  
 

 
 


