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Gemeentebelangen

Vraag 1
Pag. 9 Uitbreiding personeel maatschappelijke ondersteuning.

a) Welke subsidies betreft dit?
b) Hoe structureel zijn deze subsidies naar toekomst toe? Grof weg mag je toch uitgaan dat dit 

extra KST zijn van ca € 350.000 p.j.

Antwoord
1a. Subsidie GGD, Subsidie MEE IJsseloevers en Subsidie BJZ (Bureau Jeugdzorg, nu Jeugd 
Bescherming Overijssel, JBOV).
1b. In plaats van het geven van deze subsidies gaan wij nu voor deze gelden de loonkosten van de 
nieuwe medewerkers betalen. Dit zijn dan dus geen extra kosten. We blijven het nog steeds doen met 
de middelen die we ervoor krijgen.

Vraag 2
Pag. 10 SSC gaat ONS heten. Staan de letters ONS ergens voor?

Antwoord
Het staat voor  “Overheid en Service”.

Vraag 3
Pag. 19 Mantelzorg compliment. Wat verstaat u onder professioneel vorm geven?

Antwoord
Zie het antwoord onder vraag 10 van CU 

Vraag 4
Pag. 24 vernieuwing BBV. Is er een voorzichtige indicatie te geven wat dit gaat kosten?

Antwoord
Drie onderdelen hebben financiële effecten in zich (boekhoudregels grondexploitaties, programma 
overhead en activeren investeringen maatschappelijk nut). Ook de rente speelt daarbij een rol. De 
interne werkgroepen zetten de keuzemogelijkheden en gevolgen nu op een rij. Het is onze intentie de 
effecten voor de begroting zo beperkt mogelijk te houden (lees: nadelige gevolgen te voorkomen) door 
gebruik te maken van de keuzes die de nieuwe voorschriften bieden. Of dit volledig zal lukken is op dit 
moment nog niet duidelijk.
Zie overigens ook vraag 3 van de CU, waar wij iets specifieker ingaan op het onderdeel rente.

Vraag 5
Pag 39 Actualisatie 2017-2019 en jaarschijf 2020. GVVP is te herleiden, maar beheer openbare 
ruimte niet en moeten hierbij dan ook de investeringen van de programma’s 1-5-8 en 9 opgenomen 
worden.

Antwoord
Op pagina 39 worden de gevolgen van het investeringsplan 2017-2020 in beeld gebracht. Voor een 
heel groot deel staan alle investeringen al in het “oude” investeringsplan 2016-2019, en de gevolgen 
(kapitaallasten) daarvan staan in de begroting 2016-2019. Op pagina 39 staan dus alleen de 
wijzigingen ten opzichte van het vorige investeringsplan (wat ook de vele wijzigingen voor 2020 
verklaart).
Het bedrag voor 2018 (€ -17.000) bestaat uit het bedrag van € 20.000 van de bebakeningswagen die 
niet in 2018 wordt aangeschaft maar in 2016. Daarnaast wordt ingeschat dat de cyclo front en 
achtermaaier die in 2018 zal worden aangeschaft € 3.000 duurder zal zijn.
Het bedrag voor 2020 bestaat uit alle investeringen die nu voor 2020 bekend zijn en die zijn toevallig 
allemaal voor beheer openbare ruimte.
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Christen Unie

Vraag 1
Wat is het spectrum (in positieve en negatieve zin) voor de ramingen van het gemeentefonds?

Antwoord
Wij verwijzen u hiervoor naar de notitie Meicirculaire die dinsdag 14 juni, na vaststelling in B&W op het 
Ris zal worden geplaatst.

Vraag 2
P9: m.b.t. personeel MO: wat zijn de afwegingen om eigen mensen in te zetten vs inhuur?

Antwoord
Zoals bekend zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Jeugdzorg en een breder takenpakket op het terrein van de WMO. Deze taken worden uitgevoerd 
door medewerkers van het Jeugd Bescherming Overijssel en Mee Ijsseloevers. Er is na enige 
inwerktijd bezien welke formatie gemoeid is met de uitvoering van deze taken. Wij zijn daarbij op de 
extra 7,2 formatie gekomen die lokaal nodig is om de lokale toegang mogelijk te maken. De 
overweging om eigen mensen in te zetten is erin gelegen dat dit wettelijke taken zijn die de gemeente 
uit heeft te voeren en dat de lokale expertise versterkt wordt op het moment dat deze mensen 
daadwerkelijk deel uit maken van het team.

Vraag 3
P9: waarom heeft BBV vernieuwing nummer 5 financiële consequenties?

Antwoord
Het verplicht programma voor overhead heeft financiële consequenties omdat de renteberekening (die 
ook onder het programma overhead valt), niet meer uitgaat van een rekenrente van 4% maar als basis 
uitgaat van het daadwerkelijke door ons over vreemd vermogen te betalen percentage. Dat 
percentage ligt aanmerkelijk lager. Deze daling van de rentekosten heeft ook effect op de rente die wij 
doorberekenen aan de grondexploitaties. Daarnaast adviseert de commissie BBV geen rente meer 
aan de reserves toe te voegen. Dit alles heeft gevolgen voor  de afzonderlijke onderdelen; per saldo 
verwachten wij een beperkt effect voor de begroting.

Vraag 4
P9: Apparaatskosten: wordt met de passage over takenpakket en overhead bedoeld dat door de 
uitbesteding de overhead minder kan binnen de gemeentelijke organisatie?

Antwoord 
Wij willen dit jaar de effecten van al die wijzigingen (uitbestedingen, maar ook extra werkzaamheden) 
op de overhead in beeld brengen. Het is nu te vroeg om daarop vooruit te lopen. 
Feit is wel dat tot nu toe in de sfeer van de overhead geen extra formatie is aangetrokken en de indruk 
is ontstaan dat het niet meer in de pas loopt. 
De effecten van al deze wijzigingen (de plussen en de minnen) willen wij dit jaar in beeld brengen.

Vraag 5
P11: wat is de strekking van de vermelding dat 2/3 van de allochtone inwoners van westerse afkomst 
is?

Antwoord
Hier zit geen specifieke bedoeling achter, het geeft extra informatie over de herkomst van de 
allochtone inwoners.

Vraag 6
P13: wat is de indicatie van de bestemmingsreserve voor huisvesting buitendienst?

Antwoord
Het gaat om een bestemmingsreserve (indicatie B&W advies) van € 1.060.000
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Vraag 7
P14: wat zijn de speerpunten van werkplan 2015-2020?

Antwoord
Het werkplan Economie 2015-2020 kent een drietal kernthema’s. Dit zijn vernieuwend ondernemen, 
menselijk kapitaal en internationalisering. Het werkplan richt zich op 5 sectoren, dit zijn de 
economische clusters, waarin de Regio Zwolle sterk is. Resultaat van deze insteek is een concreet 
actieplan in de vorm van een matrix van de drie thema’s toegepast op de 5 sectoren. De matrix bevat 
een opsomming van activiteiten die de gemeenten samen regionaal gaan oppakken of ondersteunen. 
Daarnaast voeren gemeenten onverminderd generiek economiebeleid.

De matrix is hieronder opgenomen.

Vraag 8
P15: Wat zijn de beleidsdoelen voor VSV2.0 en RMC 2017? 

Antwoord
De missie is alle VSV’ers in beeld en geen jongere aan de zijlijn. Ingezet wordt op het terugdringen 
van voortijdig schoolverlaten. De gemeenten en scholen voor voortgezet en beroepsonderwijs in de 
regio IJssel-Vecht werken momenteel intensief aan de vervolgaanpak VSV2.0 voor de periode 2017-
2020. Dit aan de hand van verschillende analyses, waarbij aandacht is voor de kwetsbare groep en 
wordt voortgebouwd op goede resultaten. In september 2016 wordt het programma VSV2.0 door de 
regio voorgelegd aan het Ministerie. Aansluitend gaan we als regio werken aan een nieuw regionaal 
meerjarenbeleidsplan leerplicht/RMC. 
De regio IJssel-Vecht scoort relatief laag in het aantal nieuw voortijdig schoolverlaters. Namelijk 1,4% 
(541) tegen een landelijk percentage van 1,8% (24.451). De gemeente Dalfsen scoorde in datzelfde 
schooljaar (2014-2015) een percentage van 0,9% nieuw voortijdig schoolverlaters (24). 

Doel is het terugdringen van het aantal nieuw voortijdig schoolverlaters. Daarbij sluit de gemeente en 
regio aan bij de landelijke doelstelling, namelijk maximaal 20.000 VSV’ers in 2021. 
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Vraag 9
P18: welke mogelijkheden zijn er om in het sociaal domein een breder onderzoek te doen naar 
effectiviteit van het huidige beleid?

Antwoord
In de diverse vastgestelde beleidsnota’s worden in het kader van de zogenaamde plan-do-check-act- 
cyclus evaluatiemomenten ingebouwd, om te bezien of we op de juiste weg zitten en of het beleid 
bijstelling behoeft. Ook vinden jaarlijks bijvoorbeeld cliënt ervaringsonderzoeken plaats voor de Wmo 
en het jeugdbeleid. Verder doen we mee aan ‘waar staat je gemeente’, waarin op de volle breedte van 
de gemeentelijke taken wordt gemonitord hoe de stand van zaken is. Daarnaast wordt aan u 
halfjaarlijks een rapportage Sociaal Domein aangeboden waarin een overzicht wordt gegeven over de 
stand van zaken. Naast deze mogelijkheden kan er, indien daar behoefte aan is, bijvoorbeeld door 
middel van opdrachten aan externe bureaus nader onderzoek gedaan worden naar de effecten van 
beleid. Feit blijft, dat het expliciet toeschrijven van maatschappelijke effecten aan specifieke 
beleidsinterventies lastig blijft, gezien alle externe invloeden die daar ook op van toepassing zijn. 

Vraag 10
P19: wat wordt bedoeld met het professioneel vorm geven en de extra investering mbt het 
mantelzorgcompliment? 

Antwoord 
Er is blijvend aandacht nodig van een professional voor de mantelzorgwaardering.
De mantelzorgwaardering geeft mogelijkheden om de bewustwording omtrent mantelzorg te 
vergroten. Dit vraagt om professionele inzet om te zorgen dat we met de mantelzorgwaardering 
bewustwording creëren bij ondernemers/werkgevers maar ook onder jongeren en werkenden.
Daarnaast is voor de uitvoering van de mantelzorgwaardering professionele inzet nodig, zowel 
wanneer we dit als gemeente zelf vorm geven, als ook bij eventueel uitbesteden van deze taak. 

Vraag 11
P19: welke insteek kiest het college mbt regionale samenwerking jeugdhulp in 2017 en verder?

Antwoord
In de commissievergadering van 13 juni bent u geïnformeerd over het proces dat regionaal/lokaal 
wordt afgelegd ten behoeve van het vaststellen van een visie op regionale samenwerking jeugdhulp 
voor de periode 2017-2020, en besluitvorming over die samenwerking  Zoals u heeft kunnen lezen is 
de, regionale voorbereiding hierop volop gaande. In dit proces worden ook gemeenteraden betrokken 
(daarvoor zijn drie regionale bijeenkomsten belegd), evenals cliëntenorganisaties en aanbieders van  
jeugdhulp. Besluitvorming is voorzien aan het eind van het derde dan wel begin van het vierde 
kwartaal 2016. 

Vraag 12
P19: in welke mate is in het meerjarenperspectief rekening gehouden met extra SKT lasten (nav. 
GGZ)?

Antwoord
Hoe de ontwikkelingen rondom de GGZ vormgegeven worden is nog niet bekend, waardoor de kosten 
ook nog niet bekend zijn. Uitgangspunt blijft dat de uitvoering geschiedt met de middelen die 
beschikbaar zijn voor het sociaal domein.

Vraag 13
Betekent de wet kwaliteitsborging bouw een extra (nieuw) loket voor bouwers?

Antwoord
Nee, geen extra (nieuw) loket voor bouwers. Wel moeten bouwers zelf de kwaliteitsborging van de 
bouw bij een deskundige kwaliteitsborger (marktpartij) beleggen.
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Vraag 14
P21: Ruimte voor de Vecht: Op welke beleidsthema’s stuurt het college (de deelnemers van het 
programmateam aan)? 

Antwoord
De beleidsthema’s waarop aangestuurd wordt voor het programma Ruimte voor de Vecht en een 
eventueel vervolg daarop zijn dezelfde als de huidige integrale benadering, waarbij aan de orde zijn 
de beleidsthema’s:
- Stimuleren lokale economie en werkgelegenheid (onder andere via projecten die extra recreatieve 

bezoeken en bestedingen met zich meebrengen);
- Versterking van verbrede landbouw, landschap en natuur. Dus (agrarisch) natuurbeheer met een 

verdienmodel;
- Onderwijs en educatie (bijvoorbeeld het project Adviseurs van de Toekomst)
- Cultuur

Vraag 15
P22: huisvesting vergunninghouders: niet alleen 3 grote kernen, maar alle 5 kernen; toch?
Aspect planschadeclaims: wordt dit onderdeel van de risicoanalyse mbt plannen huisvesting 
statushouders?

Antwoord
Het gaat inderdaad om vijf kernen.

Als het bouwen en/of gebruik wijzigt ten opzichte van het geldende bestemmingsplan kan dit 
aanleiding voor een belanghebbende zijn om planschade te claimen, ook voor tijdelijk gebruik. Per 
geval zal dan beoordeeld worden wat het risico is.

Vraag 16
P30: er was toch een brief / bezwaar richting waterschap gezonden over extreme verhoging van 
watersysteemheffing? Wat is hier uit gekomen?

Antwoord
Brandbrief
Naar aanleiding van de voorgenomen wijziging in de watersysteemheffing is namens de colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-
Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland een brief gestuurd, met het 
verzoek de tariefswijziging van de watersysteemheffing te heroverwegen.

Besluitvorming
Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) heeft in zijn 
vergadering van 4 januari jl. toch besloten de kostentoedelingsverordening, met daarin de 
tariefdifferentiatie wegen, vast te stellen.
Het besluit van het waterschap tot vaststelling van de kostentoedelingsverordening is niet juridisch 
aan te vechten. Het gaat om de vaststelling van een algemeen verbindend voorschrift.
Wij ontvangen een aanslag voor de watersysteemheffing. Deze aanslag is wel vatbaar voor 
bezwaar en beroep. Volgens de VNG is, gelet op de autonome bevoegdheid van het waterschap op 
grond van artikel 122 Waterschapswet, een succesvol bezwaar echter niet kansrijk.

Vraag 17
P30: is het logisch dat groot onderhoud wegen op 150.000 te stellen. Er wordt gesuggereerd dat er 
structureel meer geld nodig is. Toch is dit niet in de VJN opgenomen.  Moet dit niet?

Antwoord
In het verleden is fors bezuinigd op het onderhoud van de wegen. In het kader van Integraal Beheer 
Openbare Ruimte (IBOR) ligt hier een financieel vraagstuk. De portefeuillehouder heeft tijdens de 
vergadering van 13 juni aangegeven ( behandeling eerste bestuursrapportage ) dat in overleg met 
Financiën gewerkt wordt aan een oplossing. Zodra het mogelijk is, zullen wij u nader informeren.
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Vraag 18
P34: klopt het dat bij consultatiebureaus het financiële effect neutraal is? De tekst suggereert anders.

Antwoord
Het financiële effect voor het open houden van de consultatiebureaus van Nieuwleusen en 
Lemelerveld is voor het saldo van de begroting neutraal. Hier staat namelijk de onttrekking uit de 
reserve tegenover.

D66

Samenvattend n.a.v. de beantwoording vragen over de Jaarrekening 2015

Formatie 31-12-2014: ?                Bezetting 31-12-2014: 178 FTE
Formatie 31-12-2015: 190            Bezetting 31-12-2015: 184 FTE

Mijn (technische) vragen zijn:

a. Wat was de formatie op 31-12-2014
b. In de VJN staat het voornemen om 7,2 FTE in dienst te nemen voor uitbreiding 

Maatschappelijke ondersteuning
- Waren die al in de formatie van 31-12-2015 begrepen ?
- Wat worden hun taken, hoe worden die mensen in de organisatie opgenomen; 7,2 FTE in 

een keer is relatief veel.
c. Wat wordt de bezetting en de formatie per 31-12-2016 ?

Antwoord a
176

Antwoord b
 Nee, dit is nieuwe formatie
 De taken van deze mensen zijn voor een groot deel hetzelfde als die de bestaande ingehuurde 

mensen nu al verrichten en er is in die zin dus ook geen sprake van een enorme verschuiving. 
Wel is er veel aandacht besteed aan de intake en de front-office om zo meer vorm en inhoud te 
geven aan de lokale toegang.

Antwoord c
Begroting 2016-2019
Formatie 31-12-2016 185 (is exclusief 7,2 fte MO)
Bezetting is afhankelijk van de snelheid waarmee deze 7,2 fte, maar ook eventuele andere vacante 
functies ingevuld zullen/kunnen worden.


