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CDA 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 1 1 Energiekosten (blz 8/9) Vraag: 

Stijgende energie- en brandstofprijzen.  
Wat wordt er ondernomen om hierop in te spelen? En welke maatregelen worden 
overwogen om meer energie te besparen of op te wekken? 
 
Antwoord:  
De wereld is volop in beweging en het is ongewis waar dat heen leidt.  
Het inspelen op de stijgende energieprijzen doen we door (samen met omliggende 
gemeentes en ONS) maandelijks de prijs vast te zetten. Op die manier wordt direct 
geprofiteerd als de prijs lager wordt. 
De in het Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 - 2025 genoemde maatregelen zijn 
uitgevoerd of in voorbereiding, en worden waar mogelijk versneld opgepakt. 
 

CDA 2 1 Ziekteverzuim (blz 9) Vraag: 
Ziekteverzuim.  
Dit blijft een aandachtspunt, is er maximaal aandacht voor de medewerker en de 
continuïteit van de organisatie? 
 
Antwoord:  
Het management wordt maandelijks geïnformeerd over de stand van de verzuimcijfers. 
Hiermee is goed inzicht in de ontwikkelingen. Er wordt actief gestuurd op voorkomen en  
beperken van verzuim en daarmee samenhangend de continuïteit van de dienstverlening.  
 

CDA 3 1 Toeristenbelasting (blz 10) Vraag: 
Overnachtingen.  
Waarom wordt uitgegaan van minder overnachtingen? Kan een achterstand niet worden 
ingelopen nu velen er weer volop uit gaan? 
 
Antwoord:  
zie voor beantwoording vraag 7 van CU. 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 4 1 Versterken digitale dienstverlening 
(blz 11) 

Vraag: 
Versterken digitale dienstverlening. Bij kennismaking met ambtelijke organisatie hebben 
we hierover veel goede ontwikkelingen gehoord. Geeft dit ruimte bij personeel om andere 
werkzaamheden op te pakken? 
 
Antwoord:  

De doorontwikkeling van de digitale dienstverlening vergt in eerste instantie extra inzet 
binnen de verschillende vakgebieden. Zodra de digitale dienstverlening meer vorm heeft 
gekregen behoeft dit structureel aandacht en onderhoud. De verwachting is niet dat dit tot 
minder capaciteit leidt. Wel is de verwachting dat de aard van de werkzaamheden 
verschuift. Bij bijvoorbeeld Burgerzaken zien wij een toename van complexe 
maatwerkvragen die niet met behulp van digitale dienstverlening zijn op te vangen. Denk 
hierbij aan de toename van het aantal nationaliteiten binnen onze gemeente en 
bijbehorende internationale documenten als geboorte akten en BRP documenten. Door 
de standaard producten digitaal aan te bieden, ontstaat er capaciteit voor de toenemende 
complexe vragen. Het primaire resultaat richt zich op de dienstverlening aan inwoners en 
organisaties in de gemeente.    
 

CDA 5 1 Bijdrage Ons (blz 11) Vraag: 
Bijdrage ONS.  
(1) Kan hier grip op worden gevormd voor lange termijn?  
(2) Waar zit groot nadeel aanbesteding in, is dat hardware? 
 
Antwoord:  
(1) Zowel binnen het SSC Ons als binnen de verschillende partners is aandacht voor de 
kostenontwikkeling binnen Ons. Vanzelfsprekend zijn externe (digitale) factoren hierbij 
een belangrijke factor. Denk daarbij aan digitale veiligheid en autonome ontwikkelingen op 
zowel het gebied van soft- als hardware.  
(2) Zie vraag 6 van GB, het betreft de digitale inrichting van de werkplek, niet de hardware 
op de werkplek. 
 

CDA 6 2 Toezichthouders (Boa's) (blz 12) Vraag: 
Extra toezichthouders (Boa’s).  
Welke resultaten levert dit extra toezicht op (financieel, maatschappelijk)? 
 
Antwoord:  

Met het extra toezicht wordt de continuïteit gewaarborgd van de wettelijke gemeentelijke 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

handhavingstaak. We zien een landelijke tendens waarbij steeds meer handhavingstaken 
bij de gemeente komt te liggen. De resultaten en meerwaarde van extra boa`s / 
toezichthouders zit voornamelijk in het structureel aanspreekbaar zijn in de openbare 
ruimte. Laagdrempelig en uitnodigend zijn naar onze bedrijven en burgers toe en aan de 
voorkant om problemen af te vangen en op te lossen zodat escalatie wordt voorkomen. 
 

CDA 7 1 Ontwikkeling energiekosten (blz 
8/9) 
 

Vraag:  
Brandstofkosten.  
Is dit een reële schatting voor 2022, of kan het bedrag nog veel hoger (of lager) uitvallen? 
 
Antwoord:  
Ook hier geldt dat wat bij het antwoord van vraag 1 van het CDA is gesteld. Gezien de 
mondiale ontwikkelingen is het ongewis. 
Het nadeel van € 205.000 is berekend op de prijzen en voorschotnota's zoals die begin 
april 2022 bekend waren. Het uiteindelijke bedrag kan inderdaad hoger (of lager) uitvallen. 
  

CDA 8 7 PGB-budget (blz 20) Vraag: 
PGB-budget.  
Hoe wordt de trend verklaard dat de bijdrage PGB zoveel lager is? 
 
Antwoord:  
Er is een daling van het PGB Jeugd door betere sturing op instroom. Aanvragen en 
verlengingsverzoeken voor Pgb's worden, aan de hand van zorgvuldig onderzoek,  
kritischer beoordeeld. 
Ook is er minder behoefte aan Pgb's vanwege het uitgebreide aanbod van Zorg in Natura 
(ZIN) aanbieders. 
 

CDA 9 7 Kosten RSJ (blz 21) Vraag: 
Kosten RSJ zijn 30% hoger dan begroot. Hoe kan dit worden verklaard? 
 
Antwoord:  
Zie beantwoording vraag 9 GB. 
 

CDA 10 8 Omgevingsdienst IJsselland (blz 
24) 

Vraag: 
Omgevingsdienst €300.000 aanvullend budget voor 2022.  
Welk deel hiervan is structureel ? 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

Antwoord:  
De genoemde € 300.000 is incidenteel en bestaat uit € 176.000 voor meerwerk in 2022 en 
€ 124.000 als begrotingswijziging 2022 (CAO, organisatieontwikkeling etc). Van deze 
laatste € 124.000 is € 54.000 structureel, dit wordt in de Perspectiefnota 2023-2026 
meegenomen.  
 

CDA 11 Inv ICT Vervanging autocad/laptops 
(blz 28/29) 

Vraag: 
Punt 4. Hoe moeten we deze investering zien in relatie tot ONS (pagina 11)? 
 
Antwoord:  
Deze investering heeft geen relatie met de kosten die op pagina 11 staan benoemd. 
 

CDA 12 Inv. Ahlman shovel (nr 13) (blz 31) Vraag: 
De Ahlman shovel wordt vervangen door een Mecalac shovel (+ € 65.000) die breder 
inzetbaar is. Betekent dit ook dat er meer werkzaamheden in eigen beheer worden 
uitgevoerd (die anders uitbesteed werden)? 
 
Antwoord:  
Ja, met deze machine zijn we veel flexibeler wat werkzaamheden betreft. Niet enkel bij 
calamiteiten, maar ook kunnen we de Mecalac inzetten voor werkzaamheden als het 
opschonen van sloten, graven boomgaten en renoveren van plantvakken. Terwijl we daar  
anders extra materieel voor moe(s)ten inhuren.  
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ChristenUnie 
Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 1 Inlei- 
ding 

Effecten grote thema's (blz 5) Vraag:  
Hoe zijn de inschattingen gemaakt over het effect van de grote thema’s (Oekraïne, 
energie, inflatie etc.) en hoe wordt hierop de voortgang gemonitord?  
 
Antwoord:  
We hebben nog geen financiële aannames gedaan met betrekking tot de kosten voor 
inzet van opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de 
effecten worden gedekt door een bijdrage vanuit het Rijk. Daarom is het in de inleiding wel 
als thema geduid.  
De hogere kosten voor energie (obv nu bekende tarieven) worden bijgesteld in deze 
bestuursrapportage, Daarnaast is het onze inschatting dat op dit moment de huidige 
budgetten toereikend zijn. Indien de inflatie verder op gaat lopen, komen we hier bij de 2e 
bestuursrapportage op terug.  
 

CU 2 1 Ontwikkeling energiekosten (blz 
8/9) 
 

Vraag:  
De hoop en verwachting (pagina 9) is dat de tarieven gedurende het jaar weer gaan 
zakken Waar is deze verwachting op gebaseerd? Is het een correcte veronderstelling dat 
er sprake is van een structurele post als de energiekosten blijvend op een hoger niveau 
zouden komen?  
 
Antwoord:  
Zoals ook al is aangegeven bij het antwoord op vraag 1 van het CDA is de wereld volop in 
beweging en het is ongewis waar dat heen leidt. 
Als de prijs voor de levering van energie onverminderd hoog blijft, zullen de budgetten 
voor energiekosten structureel moeten worden bijgesteld.  
Wij pakken incidentele wijzigingen van prijzen incidenteel op. Pas als zaken structureel 
blijken te zijn, zullen ze ook structureel verwerkt gaan worden. 
 

CU 3 1 CAO-ontwikkelingen (blz 9) Vraag:  
Nadeel 326K en vrijval stelpost indexatie voordeel 176. Wat is de relatie tussen de posten 
CAO-ontwikkelingen en de vrijval van de stelpost? 
Is er een voordeel te verwachten mbt reiskosten ivm meer thuiswerken? 
Stelpost Ziektegeld: Hoe kan extra inhuur worden gedekt uit een salarisbudget? Waar is 
deze extra financiële ruimte opgenomen in het salarisbudget?  
Welke maatregelen zijn/worden genomen om het ziekteverzuim te verminderen?  
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

Antwoord:  
De vrijval van de stelpost indexatie kent geen directe relatie met de CAO-ontwikkelingen.  
Een eventueel voordeel met betrekking tot reiskosten in verband met thuiswerken is op dit 
moment nog niet te kwantificeren. Enerzijds is er sprake van een thuiswerkvergoeding en 
anderzijds zijn er gesprekken op landelijk niveau gaande over verhoging van de 
kilometervergoeding. 
In geval medewerkers de organisatie verlaten, ontstaat ruimte in het salarisbudget. Dit kan 
worden aangewend voor de (tijdelijk) inhuur van capaciteit.  
Ten aanzien van ziekteverzuim verwijzen wij naar het antwoord op vraag 2 van CDA.      
 

CU 4 1 Algemene uitkering (blz 9) Vraag:  
In de toelichting bij de algemene uitkering wordt een voordeel gepresenteerd vanuit de JR 
21 In hoeverre is dat in lijn met de opmerking op pag. 4 dat de effecten van de JR 21 niet 
zijn meegenomen in de 1e BR?  
 
Antwoord:  

De Algemene Uitkering is structureel € 400.000 hoger zowel in 2021 als in 2022 en verder 
(blz 9). Dit is voor het jaar 2022 verwerkt in deze eerste bestuursrapportage. 
Op blz 4 gaat het over de stand van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. In deze 
stand zijn nog niet de effecten van de vaststelling van de jaarrekening 2021 
meegenomen. Hierover wordt u separaat geïnformeerd in de raadscommissie van 13 juni 
en de raad van 20 juni. 
 

CU 5 1 OZB (blz 10) Vraag:  
Waarom is deze post als structureel aangemerkt. Door omstandigheden in de markt 
(huizenmarkt/kapitaalmarkt) kan de taxatie toch ook weer dalen?  
 
Antwoord:  
Het klopt dat toekomstige taxaties lager kunnen uitvallen.  
 
De huidige totaal getaxeerde waarde voor 2022 valt iets hoger uit waarmee bij de 
vaststelling van het tarief voor 2022 rekening is gehouden. Hierdoor wordt er een iets 
hogere opbrengst gerealiseerd. 
 

CU 6 1 OZB (blz 10) Vraag:  
Er wordt een waardestijging woningen genoemd van 0,12 % genoemd, waarom zo laag?  
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

Antwoord:  
De stijging van 0,12% is niet de stijging van een individuele woning, maar het verschil van 
het huidige totaal aan getaxeerde waarden ten opzichte van de waarde waarmee bij het 
opstellen van de begroting rekening is gehouden.  
 

CU 7 1 Toeristenbelasting (blz 10) Vraag:  
Waar is de daling van het aantal overnachtingen op gebaseerd?  
 
Antwoord:  
De daling is gebaseerd op informatie van GBLT, waarbij rekening is gehouden met de 
definitieve opbrengst over 2021. In 2021 was er nog sprake van effecten vanwege 
Corona. Op termijn wordt een herstel verwacht, waardoor de aanpassing als incidenteel is 
aangemerkt. 
 

CU 8 1 Opleidingskosten (blz 10) Vraag:  
Opleidingskosten worden structureel opgehoogd met 10 K agv wijzigingen in het college 
B&W. De wijzigingen betreffen feitelijk 1 persoon. Is de aanpassing van 10 K daarmee 
nog realistisch? Is dit inderdaad een structurele post of betreft het hier een eenmalige 
incidentele aanpassing?  
 
Antwoord:  
De komst van een nieuwe wethouder betreft slechts een deel van de aanwending van dit 
budget. Tot op heden was er geen structureel opleidings-- en trainingsbudget opgenomen 
voor het college van B&W. Mede in het licht van het traject van organisatie-ontwikkeling 
en de verwachtte verhoging van beroepslidmaatschappen is de aanpassing  
aangevraagd. 
 

CU 9 1 Versterking digitale dienstverlening 
(blz 11) 

Vraag:  
Hebben we al deze producten nodig?  
 
Antwoord:  
De genoemde onderdelen kennen een wettelijke basis (Wet open overheid), ambities van 
de raad (Meldingen Openbare Ruimte en Dienstverlening) en noodzakelijke voorzieningen 
om te kunnen voldoen aan de versterking van de digitale dienstverlening (Office 365).  
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 10 1 Bijdrage Ons (blz 11) Vraag: 
Bijdrage ONS wordt als p.m. gepresenteerd. In de toelichting worden forse risico’s 
genoemd. Wat betekent het gebruik van een pro memorie in deze situatie? Is het niet 
wenselijk om nu al een inschatting te maken van de extra kosten?  
 
Antwoord:  

Het zou zeker wenselijk zijn als we deze post nader kunnen identificeren. Gezien de 
onduidelijkheid van ontwikkelingen is het op basis van de op dit moment bekende 
informatie niet mogelijk een bedrag te noemen. Wel hebben we in beeld dat er mogelijk 
aanvullende financiële middelen noodzakelijk zullen blijken te zijn. Daarom hebben we dit 
onderwerp als p.m. post opgenomen.   
 
Zie ook beantwoording GB vraag 6. 
 

CU 11 1 Software en licenties (blz 11) Vraag:  
Software en licenties 
Kosten zijn sterk gestegen. Enkele grote ontwikkelingen (inflatie, krapte op arbeidsmarkt) 
zijn t.o.v 2021 echter aanzienlijk anders. Rechtvaardigt dit niet een grotere afwijking?  
 
Antwoord:  
Op basis van de nu bekende informatie hebben we een zo goed mogelijke inschatting 
gemaakt van de ontwikkelingen. Mocht blijken dat dit achteraf moet worden bijgesteld, 
komen we daar bij u op terug.  
 

CU 12 3 Stijging kosten brandstof tractie (blz 
13) 

Vraag:  
Kosten brandstof tractie nadeel 60.000. Wordt gepresenteerd als incidenteel. Is er 
mogelijk sprake van een structureel nadeel?  
 
Antwoord:  
Op dit moment beschouwen wij het nadeel nog als incidenteel. Wat de hoogte van het 
bedrag moet gaan worden bij een structureel nadeel ligt aan diverse ontwikkelingen en is 
vooralsnog gissen. 
Wij pakken incidentele wijzigingen van prijzen incidenteel op. Pas als zaken structureel 
blijken te zijn, zullen ze ook structureel verwerkt gaan worden. 
 

CU 13 5 Ventilatie Obs.Tweemaster (blz 18) Vraag: 
Betekent dit dat de ventilatie op alle andere scholen voldoende is?  
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

Antwoord:  
In de wettelijk kaders is vastgelegd voor welke zaken schoolbesturen in beginsel zelf 
verantwoordelijk zijn. Dit betreft onder andere ventilatiesystemen en voorzieningen voor 
luchtverversing conform het Bouwbesluit en het zorg dragen voor een juiste werking 
hiervan. Dit geldt ook voor het voldoen aan de aanvullende geldende 
gezondheidsrichtlijnen vanuit de zorgplicht als werkgever en het hierbij voeren van 
een arbobeleid.  
In verband met de uitzonderlijke situatie bij Obs. de Tweemaster m.b.t. ventilatie, (de 
desbetreffende ruimten zijn ontworpen en gebouwd als kantoorruimte en niet als 
klaslokaal)stellen we een eenmalig bedrag beschikbaar, hetgeen met alle schoolbesturen 
is besproken in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg).  
 

CU 14 6/7 Wet inburgering, POH GGZ en 
Dagbesteding dementie 

Vraag: 
Als deze 27 K al in de meicirculaire van 2021 is toegekend, waarom dan nu een nadeel?  
Ook bij 7.1 Pilot POH GGZ en bij 7.6 dagbesteding dementie word dit, na toekenning in 
2021, als nadeel vermeld, waarom? 
 
 
Antwoord:  
Zie beantwoording vraag 12 GB. 
 

CU 15 6 Wet inburgering (blz 19) Vraag: 
De 27 K nadelig is een saldering van 2 bedragen (80 K en 53K) Op pag 36 staat 
daarover: + 53 K mutatie lasten en -80 K mutatie baten. Kan een extra toelichting worden 
gegeven op deze getallen? 
 
Antwoord:  
Bij de perspectiefnota 2022 is uitgegaan van een budget neutrale uitvoering van de 
nieuwe wet Inburgering 2022 Hierbij is uitgegaan van zowel € 137.000 extra lasten als 
baten. Bij de eerste bestuursrapportage is een nieuwe berekening gemaakt van de te 
verwachten baten en lasten. Uit deze berekening blijkt dat de ontvangsten vanuit de 
specifieke uitkering (SPUK) € 80.000 lager uitkomt. Dit heeft te maken met een lager 
aantal inburgeraars die vallen onder de nieuwe wet. Daartegenover staat een daling van 
de te verwachten lasten van € 53.000. Per saldo resulteert dit voor 2022 in een nadeel 
van € 27.000. 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 16 3 Tariefstijging ROVA (blz 23/24) Vraag: 
Er wordt over meerdere ontwikkelingen gerapporteerd die per saldo als budgetneutraal 
worden gepresenteerd. Eén van de posten gaat over de tariefstijging door de 
brandstofkosten van de ROVA. Hoe realistisch is budgetneutraal gezien de eigen 
constateringen onder beleidsvelden 1.1 en 3.1?  
Antwoord:  

ROVA heeft onlangs aangegeven dat de extra brandstofkosten voor de gehele regio voor 
2022 worden geschat op 1 a 2 miljoen euro. Eenzelfde bandbreedte wordt genoemd voor 
de extra opbrengsten door schaarste van een aantal grondstoffen. 
Daarnaast zijn ook andere schommelingen van kosten en baten beschreven. Het geheel 
wordt voor 2022 budgetneutraal ingeschat. Voor eventuele tekorten is een voorziening 
beschikbaar. 
 

CU 17 Fin 
Sam. 
vatt. 

Financiële tabel (blz 37) Vraag:  
Tabel vermeld in laatste regel  
Aanpassingen Tweede Bestuursrapportage, moet dit niet zijn Eerste BR? 
 
Antwoord:  
Correct, dat moet inderdaad eerste bestuursrapportage zijn. 
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D66 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

D66 1 Inlei- 
ding 

Vergoeding POO (blz 5) Vraag:  
Zoals gesteld bij alinea 3. Moet de vergoeding voor particuliere opvang nog worden 
uitgewerkt - Is deze vergoeding inmiddels uitgewerkt? En zo ja, wat is de impact van deze 
vergoeding? 
 
Antwoord:  
Het rijk heeft de regeling over de bijdragen en de onderliggende eisen nog niet 
gepubliceerd. We hebben om die reden nog geen zicht op de mogelijke impact en is het 
uitgangspunt nog steeds dat de gemaakte kosten worden gedekt door de regeling.  
 

D66 2 1 Ontwikkeling energiekosten (blz 
8/9) 
 
 

Vraag:  
Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten; energiekosten 
De extra energiekosten bedragen € 205.000,- Is er al nagedacht over mogelijke 
besparingen en/of opbrengsten die te realiseren zijn, welke eerst niet rendabel dan wel 
mogelijke waren? 
a.    En zo ja, welke mogelijkheden ziet u en wat betekend dit zowel technisch als 
financieel. 
b.    Zo nee, is dat wel iets wat u nog voornemens bent? 
 
Antwoord:  
Zie ook het antwoord bij vraag 1 van het CDA. In deze onzekere tijden kan het verstandig 
zijn om zaken, zoals genoemd in het Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 - 2025, 
versneld op te pakken. Wij monitoren regelmatig de technische en financiële 
mogelijkheden hiervoor.  
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GemeenteBelangen 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 1 Inlei-
ding 

Zorg voor minder draagkrachtige 
inwoners (blz 5) 

Vraag:  
U stelt dat naast opvang vluchtelingen uit de Oekraïne er ook zorg is voor de minder 
draagkrachtige inwoners en ondernemers in onze gemeente. Bedoelt u hiermee de 
gevolgen van de energiekosten?  
 
Antwoord:  
Ja en mogelijke andere effecten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. 
 

GB 2 Inlei- 
ding 

Personele inzet Oekraine (blz 5) Vraag:  
De opvang van Oekraïners vergt heel veel voor de organisatie. Tijdens de  
kennismakingsronde onlangs hoorden wij dat meer dan 20 ambtenaren hiermee bezig 
zijn. 
Dit juichen we toe, maar kan de organisatie dit behappen?  
 
Antwoord:  
De inzet voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne vraagt extra inzet, die niet berekend 
was. De kosten hiervoor houden wij in beeld. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het rijk 
alle kosten vergoed. Indien noodzakelijk stellen wij ambities in overleg met uw raad bij. 
 
Zie ook vraag 4 GB. 
 

GB 3 1 Ontwikkeling energiekosten (blz 
8/9) 
 

Vraag:  
U schrijft hier dat u de hoop en verwachting heeft dat de energieprijzen weer zullen 
zakken in 2022. Is dit in de huidige onrust reëel of is dit wishfull thinking? 
 
Antwoord:  
Zoals ook het antwoord bij vraag 1 van het CDA is geschreven is wereld volop in 
beweging en het is ongewis waar dat heen leidt. 
 

GB 4 1 Ziekteverzuim (blz 9) Vraag:  
Bij vraag 2 hebben we al aangegeven of dit voor de organisatie te behappen is. U geeft 
aan dat financieel dit opgevangen kan worden uit de budgetten. Hoe reel is dit gezien 
opvang Oekraïners en hoogte ziekteverzuim? 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

Antwoord:  
Ten aanzien van de budgetten ten behoeve van opvang van Oekraïners ontvangen de 
gemeenten een tegemoetkoming vanuit het rijk. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het rijk 
alle kosten dekt.   
 

GB 5 1 Inschatting toeristenbelasting (blz 
10) 

Vraag:  
Heeft deze lagere inschatting te maken met een bijzonder goed jaar 2021 voor de sector? 
Of zijn er andere redenen voor de inschatting? 
 
Antwoord:  
zie voor beantwoording vraag 7 van CU. 
 

GB 6 1 Aanbesteding ONS (blz 11) Vraag:  
Aanbesteding niet afgerond. Wat voor aanbesteding betreft het? Uitgaande dat dit een 
aanbesteding was om de processen te verbeteren, hebben we de volgende vragen. 
Lopen we hierdoor digitaal achterstand op en heeft dit gevolgen voor onze digitale 
veiligheid. En kunt u al een inschatting maken van deze aanzienlijke toename?  
 
Antwoord:  
De aanbesteding die niet is afgerond betreft de Werkplek van de toekomst. Deze 
aanbesteding viel veel hoger uit dan begroot, daarom is besloten de aanbesteding terug 
te trekken. Dit betekent dat we opnieuw gaan bepalen wat we willen zonder dat dit 
enorme kosten met zich mee brengt. De digitale veiligheid staat los van deze 
aanbesteding. 
 

GB 7 3 Stijging kosten brandstof tractie (blz 
13) 

Vraag:  

U schrijft hier dat u de hoop en verwachting heeft dat de energieprijzen weer zullen 
zakken in 2022. Is dit in de huidige onrust reëel of is dit wishfull thinking? 
 
Antwoord:  
We kunnen niet in de toekomst kijken, maar gelet op de huidige ontwikkelingen met 
accijnsverlagingen etc., vertrouwen wij er op dat de prijzen enigszins in de hand worden 
gehouden. 
 
 
 
 



15 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 8 5 Uitvoeringsbudget lokaal 
sportakkoord (blz 18) 

Vraag:  
Is het de verwachting dat er voldoende plannen ingediend worden om dit bedrag echt te 
spenderen en anders zijn er plannen om dit nog meer bekend te maken dat er een fonds 
is en hoe men hier gebruik van kan maken? 
 
Antwoord:  

Ja. Uit gesprekken merken we dat het leeft. Daarnaast volgt er een nieuwe ronde waar op 
verschillende manieren bekendheid aan wordt gegeven. Zo organiseren we een brede 
bijeenkomst en gaan de buurtsportcoaches organisaties/verenigingen actief benaderen. 
 

GB 9 7 Hogere apparaatskosten RSJ (blz 
21) 

Vraag:  
Wat is de reden van deze hogere apparaatskosten en is dit niet structureel? 
 
Antwoord:  
De apparaatskosten van RSJ zijn niet gestegen. Echter voor een deel van door RSJ 
ingekochte dienstverlening wordt BTW in rekening gebracht bij RSJ en door deze  
doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze BTW kan worden verrekend via het 
BTW compensatiefonds en leidt per saldo niet tot hogere lasten. Deze BTW 
doorberekening hoeft niet opgenomen te worden in de begroting.  
 
Daarnaast heeft RSJ een bedrag van € 9.000 gefactureerd in aanvulling op de 
gemeentelijke bijdrage. Dit bedrag is bedoeld voor het opvangen van financiële 
schommelingen en heeft een positief effect op de liquiditeitspositie. Dit bedrag wordt bij 
het vaststellen van de jaarrekening 2022 verrekend. Bij nader inzien zal ook deze betaling 
niet leiden tot een verhoging van de kosten.  
 
De correctie op de ten onrechte opgenomen verhoging van € 20.000 wordt in de 2e Berap 
verwerkt.  
 

GB 10 7 Bezuiniging maatschappelijke 
voorzieningen (blz 21) 

Vraag:  
Terugdraaien bezuinigingen ad 81.000. Is er een memo op wat van gronden dit beslist is 
of krijgen we daar uitgebreid verslag van in de PPN? 
 
Antwoord:  
Met deze aankondiging wordt vooruitgelopen op de PPN. De toelichting wordt bij de PPN 
door middel van een memo gegeven. Zoals aangeven vindt de besluitvorming plaats bij 
de PPN en vindt (eventuele) verwerking van dit besluit plaats middels de 2e Berap.  
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GB 11 7 Invullen taakstelling 2024 (blz 21) Vraag:  
Bijdrage PGB-WMO 
Moet dan ook niet de taakstelling 2024 ingevuld worden?  
 
Antwoord:  
Dit is een terechte constatering. Wij verwachten dat deze daling van structurele aard is. 
Dit betekent dat deze besparing ook invulling geeft aan een deel van de taakstelling in het 
jaar 2024. Deze taakstelling is echter nog niet volledig gerealiseerd. Zolang we nog geen 
extra daling PGB zien zal er op een andere manier invulling gegeven moeten worden aan 
de taakstelling. Hiervoor is nog tijd tot 2023.  

GB 12 7 Zinvolle dagbesteding (blz 22) Vraag:  
Aangezien hier in de decembercirculaire al gelden voor beschikbaar zijn gesteld, is dit dan 
niet budgetneutraal of kost het 50.000 meer dan ontvangen is?  
 
Antwoord:  
Volgens de nieuwe werkwijze m.b.t. de P&C producten die in 2021 geïntroduceerd is 
zullen werkelijke benodigde budgetten via de 1e bestuursrapportage met een uitgewerkt 
plan aan uw raad voorgelegd worden onder verwijzing naar de vergoeding in de 
betreffende circulaire. Dit zou in theorie zelfs tot twee jaar na dato kunnen.   

GB 13 8 Omgevingsdienst IJsselland (blz 
24) 

Vraag:  
We hebben weer een voorstel ontvangen dat de taakuitbreiding evenals voorgaande jaren 
weer veel duurder is. Moeten we deze 176.000 dan niet structureel inboeken?  
 
Antwoord:  
Dat is op zich een logische stap, maar het is nog onzeker of dit meerwerk werkelijk een 
structureel karakter heeft. Zo komt er bijv. voor toezicht nog een ambitiediscussie die 
gevolgen kan hebben voor de ureninzet en is het nog afwachten hoe de nieuw 
samengestelde Omgevingsdienst-begroting per 2023 in de praktijk zal uitpakken qua 
meerwerk en kosten. 

GB 14 Inv. Duurzaamheidsvoorwaarden bij 
vervanging materieel (blz 28) 

Vraag:  
Houden we bij de vervanging van materieel rekening met duurzaamheidsvoorwaarden bv 
co2 uitstoot en elektrisch?  
 
Antwoord:  
Uiteraard. Wij proberen bij de aanschaf van nieuw materieel zo maximaal mogelijk 
rekening te houden met voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.   

 


