Vragen en antwoorden
naar aanleiding van:
• De Begroting 2014.
e
• 2 Bestuursrapportage 2013

Pagina 1 van 33

Begroting Gemeente Barendrecht 2014
Volg
nr.

Fractie

1

CDA

Vraag

Onderdeel van de
Begroting 2014

Pag.
nr.

Vraag en antwoord

Wethouder

nr.
1

Inleiding

6

Op blz 6 wordt aangegeven dat de gevolgen van de miljoenennota nog niet zijn
verwerkt en op blz 9 bij punt 7 staat dat de gevolgen voor de € 6 miljard
ombuigingen zijn verwerkt.
Hoe verhouden zich de twee opmerkingen tot elkaar?

Nootenboom

Antwoord:
De gevolgen van de miljoenennota zijn via de septembercirculaire op het
laatste moment verwerkt in de begroting.
g. De alinea op pagina 6 is hier helaas
niet op aangepast. Onze excuses voor de verwarring.
2

CDA

2

Overzicht saldo

9

punt 11 hondenbelasting.
Wordt dit voordeel gebruikt voor het hondenbeleid?

Gebben

Antwoord:
Het huidige onderhoudsbudget is voorr wat betreft de uitgaven die we doen
aan de uitvoering van het hondenbeleid kaderstellend. Het voordeel van €
10.000,- zal daarom ten goede komen aan de algemene middelen.
De hoogte van de hondenbelasting zal voor 2014 niet worden geïndexeerd.
3

D66

4

Overzicht saldo

9

Hondenbelasting voordeel € 10.000,-:: waar wordt dit voordeel ingezet? T.b.v.
hondenbezitters? Op welke wijze?

Gebben

Antwoord:
Het huidige onderhoudsbudget is voor wat betreft de uitgaven die we doen
aan de uitvoering van het hondenbeleid kaderstellend. Het voordeel van €
10.000,- zal daarom ten goede komen aan de algemene middelen.
De hoogte van de hondenbelasting zal voor 2014 niet wordt geïndexeerd.
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Punt 12 integrale veiligheid
Zie ook vraagstelling CDA over allocatie van het budget City Stewards en het
antwoord van het college op 7-10-2013.
45.000 euro =structureel voordeel van geen nieuw traject inkopen voor de city
stewards. 20.000 euro = structureel bijgeraamd voor de buurtpreventie.

Van Belzen

Betekent dit dat er structureel 25.000 euro wordt bezuinigd op integrale
veiligheid?
Antwoord:
Nee, weliswaar bezuinigen we wel structureel 20.000
000 euro maar inhoudelijk
versterken wij de integrale veiligheid.
Beleidsmatig wordt er geïntensiveerd op integrale veiligheid door structureel
meer geld beschikbaar stellen voor buurtpreventie en Burgernet.
Met het Citystewards traject hebben we uiteindelijk niet de doelgroep bereikt
die we voor ogen hadden, namelijk jongeren in de leeftijd 18-27
18
jaar die
overlastgevend
d en/of licht crimineel zijn, geen werk hebben en geen opleiding
volgen. In de praktijk blijkt dat we deze jongeren in Barendrecht niet hadden
en hebben. Het heeft volgens ons geen nut om een nieuw Citystewards traject
op starten als de doelgroep, waarvoor het eigenlijk bedoeld is, niet aanwezig
is. Om die reden stellen wij voor om Citystewards niet langer op te voeren. Ons
inziens is het beter en effectiever om een deel van het vrijkomende budget,
wat bestemd was voor Citystewards, in te zetten voor buurtpreventie
buurtp
en
Burgernet.
Met het verhogen van het structurele bedrag voor buurtpreventie en Burgernet
Bur
met respectievelijk € 20.000 en €5.000,- denken wij dat het budget voor
integrale veiligheid beter wordt benut. De inzet van onze burgers als
(vrijwillige) partner in de aanpak voor een veilige wijk versterkt ons beleid
juist. Met buurtpreventie en Burgernet pakken we samen de criminaliteit en
overlast aan.
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Er is ´geadviseerd´ geen traject bij City Stewards in te kopen, is dit ook al besloten?
besloten

Van Belzen

Antwoord:
Het College heeft op 16 juli jl. besloten u te adviseren om geen nieuw traject
oormiddel van de
d raadsbrief, die u
in te kopen bij de Stichting Citystewards. Doormiddel
2 september jl. heeft ontvangen en die op 17 september jl. in de raad is
behandeld, heeft het college u geïnformeerd.
6

D66

5

Overzicht saldo

9

Integrale veiligheid, €60.000,-:: waardoor wordt dit veroorzaakt? Er staat geen
verklaring.

Van Belzen

Antwoord:
Het betreft hier het aframen van een bedrag van €45.000,- voor City
Stewards door onder andere het ontbreken van nieuwe, geschikte kandidaten.
De tweede
eede aframing betreft een bedrag van €15.000 van het
jaarwisselingsfeest, dat dit jaar niet georganiseerd wordt.
7

D66

7

Overzicht saldo

9

Jaarwisselingsfeest €15.000,-:: wordt het feest nog wel georganiseerd?

Van Belzen

Antwoord:
Zoals met u gewisseld op de veiligheidsavond van 8 oktober jl. wordt het
jaarwisselingsfeest voor de jaarwisseling 2013 - 2014 niet meer gesubsidieerd.
Er zijn geen partijen bereid gevonden om een feest (zonder subsidie) te
organiseren.
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(Pvda) Wijkregie
a. wat is de consequentie dat externe partners hun budgetten hebben
teruggetrokken?
b. Wat wordt bedoeld met: “bij
bij het aangaan van verplichtingen vanuit wijkregie
wordt rekening gehouden
houden met het wegvallen van dit budget?” Kunt u dit
toelichten?
c. Welke activiteiten vallen weg?

Gebben

(D66) Wijkregie (€25.000): de partners hebben hun bijdrage ook afgeroomd.
Welke gevolgen heeft dit voor de uitvoering van wijkregie?
Antwoord:
Het wegvallen van de werkbudgetten van wijkregie (begroting 2013) heeft
ertoe geleid dat de externe partners van wijkregie hebben besloten om hun
bijdrage van €25.000 eveneens af te ramen. In de Stuurgroep Wijkregie is
besproken dat per initiatief met de partners
artners gekeken zal worden of
financiering tot de mogelijkheden behoort (projectbasis). Met deze financiële
realiteit houdt wijkregie sinds 2013 rekening als het gaat om het aangaan van
verplichtingen.

9

D66

1

Overzicht saldo

9

Accommodaties: de
e genoemde € 131.000 kan nog worden bijgesteld (ten gunste)
als het nieuwe huurprijsbeleid is vastgesteld, dit moet worden gezien als een
stelpost?

Ter Borg

Antwoord:
Nee, de
e bijstelling voor de begroting à € 131.000,131.000, is gebaseerd op het
actualiseren van alle kostensoorten.
ostensoorten. Dit was onder andere nodig om de juiste
kost(prijs)dekkende huurberekening te kunnen maken, mede op advies van de
accountant (Deloitte).
De besluitvorming over het huurprijsbeleid en de consequenties hiervan zal
begin 2014 plaatsvinden.
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Storting onderhoud gebouwen (€150.000 v.a. 2015): hoe zeker is dit voordeel als
er pas in de loop van 2014 helderheid is over hoe dit te realiseren?

Ter Borg

Antwoord:
Op basis van de huidige markt en onze ervaring met eerdere
aanbestedingsvoordelen rondom onderhoud,
ud, is onze inschatting op dit
moment dat het mogelijk is. De zekerheid krijgen we pas in de loop van 2014.

11

D66

8

Overzicht saldo

9

Opbrengst benzinestations €70.000,-:: uit hoofde van het voorzichtigheidsprincipe:
is dit een zekerheid?

Nootenboom

Antwoord:
Dit betreft de opbrengst van het zogenaamde slangengeld en is dus
afhankelijk van het aantal verkochte liters. In 2012 en 2013 zijn er extra
opbrengsten en de verwachting is dat deze trend zich voortzet. De zekerheid is
er pas in 2014.

12

VVD

15

Veilig leven in Barendrecht

11

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten tot de aanschaf van 1 verplaatsbare
camera. Kunt u aangeven wat de kosten zouden zijn indien tot aanschaf van een
tweede camera zou worden besloten.

Van Belzen

Antwoord:
De kosten van de aanschaf van een mobiele camera--unit bedragen ongeveer
45.000 euro. Daarnaast bestaan er nog exploitatiekosten. Op dit moment gaan
we uit van 15.000 euro exploitatiekosten (per camera) per jaar. Hierin vallen
o.a. de kosten van de energievoorziening, kosten voor (groot)onderhoud,
kosten van reparaties inclusief vervanging materialen en de verzekering.
Daarnaast
st vraagt een tweede camera extra personele belasting van onze
afdeling Uitvoering en politie. De inschatting hiervoor is 15.000 euro.
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Digitaal ondernemersloket: in welke mate wordt daar gebruik van gemaakt?

Versendaal

17

18

Barendrecht werkt

Barendrecht werkt

19

19

Antwoord:
Ondernemers geven aan de digitale producten op de site van de gemeente in
toenemende mate te gebruiken Ook het landelijke omgevingsloket wordt
steeds meer gebruikt. Daarnaast waarderen de ondernemers, in voorkomende
gevallen, het persoonlijke contact met de gemeente. Hiervoor zijn geen cijfers
beschikbaar.
Waarom zijn er geen actuele cijfers opgenomen mbt de inin en uitstroom
uitkeringsgerechtigden? Is de 6,2 maanden de gemiddelde uitkeringsduur over
2010-2014? Zo ja wat is de gemiddelde duur 2012-2014?
2014?
Antwoord:
De gemiddelde uitkeringsduur voor nieuwe instroom bedraagt in 2012 6,2
maanden. Voor 2013 is de gemiddelde doorlooptijd 6,6 maanden tot en met
september. De strenge poortwachtersfunctie zorgt ervoor dat nieuwe instroom
vaak mensen zijn met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die veelal niet
op korte termijn te plaatsen zijn. Niettemin blijft het streven om mensen zo
snel mogelijk weer op de arbeidsmarkt te plaatsen. Hierbij wordt met name
gestuurd
d op uitstroom van mensen die een kleine afstand tot de arbeidsmarkt
hebben. Tevens wordt ingezet op het begeleiden van mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt.
Er wordt een aantal zaken genoemd die de
e uitstroom van uitkeringsgerechtigden
stimuleren. Kunt u aangeven wat het effect van die projecten is de uitstroom?

Versendaal

Versendaal

Antwoord:
De projecten die worden ingezet zijn o.a. vrijwilligerswerk (waaronder project
bij Edu Delta), SROI, sollicitatie trainingen en leren schrijven van een CV.
Ondanks de economische ontwikkelingen lukt het ons om mede door inzet
van deze projecten reeds nu de voor 2013 ten doel gestelde uitstroom van
10% van het klantenbestand te realiseren.
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Waarom wordt hier Nieuw-Reijerwaard
Reijerwaard niet separaat genoemd? Toch ook een
belangrijke bijdrage aan werkgelegenheid en economie

Versendaal

Antwoord:
Nieuw-Reijerwaard
Reijerwaard is inderdaad een zeer belangrijke ontwikkeling als het gaat
over werkgelegenheid, versterking van de positie
ositie van het cluster
Barendrecht/Ridderkerk als Greenport, duurzaamheid en de lokale en
regionale economie. Naast het overzicht van wat wij gaan doen om de
economie en de arbeidsmarkt te versterken, worden de uiteenlopende
effecten van Nieuw-Reijerwaard op verschillende plaatsen benoemd,
bijvoorbeeld als het gaat over duurzaamheid en de verbinding van onderwijs
en bedrijfsleven.
17

D66

10

Barendrecht werkt

24

In het financieel overzicht staat 1x Markt en 1x Baten marktgelden. Hoe moeten
deze
eze cijfers geïnterpreteerd worden? Zijn dit twee aparte posten of moeten ze met
elkaar gecombineerd worden? Gelden deze bedragen zowel voor de markt in
Barendrecht Centrum als in Carnisselande? En tot slot: zijn de baten hoger dan de
lasten voor beide markten?

Versendaal

Antwoord:
De markt betreft de kosten (energie, schoonmaak toiletten en kapitaallasten)
voor de beide markten in Barendrecht Centrum en Carnisselande. De baten
marktgelden zijn de opbrengsten die ontvangen worden van de kraamhouders.
Volgens de BBV voorschriften
oorschriften moeten de kosten en opbrengsten apart
verantwoord worden. De kosten voor het vegen van de markten zijn op het
budget
straatreiniging
opgenomen.
De
lasten
(inclusief
de
veegwerkzaamheden) en baten voor beide markten zijn aan elkaar gelijk.
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Eerste alinea vervolg minimabeleid. Welke acties worden ondernomen om het
minimabeleid en SCE fonds onder aandacht van betrokkenen te brengen?

Versendaal

Antwoord:
Informatie over het minimabeleid en het SCE-fonds
fonds is op verschillende
versch
manieren geborgd. Wij informeren de burgers hierover bij de aanvraag van een
uitkering. Daarnaast is informatie te verkrijgen via de website en is er een
folder beschikbaar via bv verenigingen en diaconieën.
19

CDA

6

Barendrecht werkt

26

Blz. 26 werk en inkomen.
De Wajongers met restcapaciteit na herkeuring UWV zullen na invoering
Participatiewet vallen onder de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente.
In de tabel op blz. 27 is niet terug te vinden dat in 2015, (mogelijke
(mogeli
ingangsdatum
Participatiewet) en daarna meer is begroot op het gebied van
inkomensbescherming van deze doelgroep die behoorlijk van omvang kan zijn.

Versendaal

Welke acties zijn uitgezet (Ministerie, VNG, UWV) om erachter te komen welke
financiële gevolgen er zijn?
Antwoord:
Ambtelijk en bestuurlijk is er contact met UWV over de overgang van de
Wajongers naar de gemeente. Door deze contacten krijgen we steeds meer
inzicht in de Wajongpopulatie in Barendrecht.
Via het ministerie hebben we op macro-niveau
niveau inzicht
inzic
in de financiële
gevolgen van de invoering van de Participatiewet. Hierin zijn ook de kosten
van de Wajong meegenomen. De gevolgen zijn bekend tot en met de
uitkomsten van het sociaal akkoord. De definitieve financiële gevolgen voor de
gemeente Barendrecht
cht zullen pas met de vaststelling van de budgetten van de
participatiewet in 2014 duidelijk worden.
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Voor zover wij kunnen zien is er niet begroot wat de opbrengst zal zijn van de
sancties en het terugvorderen van teveel betaalde uitkeringen. Ook in de BURAP
is dit niet terug te vinden. Waarom is dit niet opgenomen in de begroting en
wanneer kunnen we dit verwachten?

Versendaal

Antwoord:
De terugvordering van teveel betaalde uitkering wordt gezien als inkomsten
voor de gemeente
meente en dienen direct verrekend te worden met de uitgaven op
de BUIG. Teveel betaalde uitkeringen zijn nimmer voorzien en worden
derhalve niet begroot. Echter doet de situatie zich voor, dan zullen wij de ten
onrechte betaalde uitkeringen te allen tijde terugvorderen.
21

PvdA

16.

Barendrecht werkt

27

Pilots met SW-bedrijven
bedrijven en werkgevers met het oog op participatiewet en de
werkbedrijven, bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De
loonkostensubsidie die de Gemeente Barendrechtt zal moeten verstrekken wordt
berekent aan de hand van het verschil tussen de loonwaarde ( bepaald in
samenspraak met werkgevers) en het wettelijk minimumloon.

Versendaal

a.

U heeft het over een nadere invulling van afspraken met SW-bedrijven
SW
en
reguliere werkgevers. Welke afspraken zijn er tot nu toe gemaakt?
b. Hoeveel mensen met een beperking in Barendrecht hebben een afstand tot de
arbeidsmarkt?
c. Kunt u een schatting maken van de kosten voor de loonkostensubsidie?
Antwoord:
a. We hebben afspraken met de sw-bedrijven
bedrijven waar
wa
inwoners van
Barendrecht werkzaam zijn over de inzet van medewerkers. In het kader
van Social Return on Investment plaatsen we mensen bij reguliere
werkgevers. Ook hier kijken we goed welke mensen op welke plekken
kunnen worden ingezet.
b. We kennen een aantal
antal groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de
Wajong zijn 410 personen opgenomen met 31-12
12-2012 (meest recente
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Wethouder

cijfer). In de WSW zijn per 30-9-2013
2013 79 personen werkzaam die tezamen
68,66985 SE vertegenwoordigen. In de WWB zitten mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, maar deze mensen hebben niet perse een
beperking. Op 1-1-2013
2013 zijn er 363 mensen afhankelijk van een uitkering
WWB en op 30-9-2013 zijn dat er 365.
Loonkostensubsidie is maatwerk en wordt per casus beoordeeld. Hierbij
vindt een
en afweging plaats tussen de mogelijkheden van de
uitkeringsgerechtigde en de kansen op de arbeidsmarkt. Het is derhalve
niet mogelijk een adequate inschatting te maken van de
loonkostensubsidie. Verder is op dit moment nog niet bekend hoe het
instrument van
an loonwaardebepaling er uit ziet, waarbij mogelijk ook
loonkostensubsidie ingezet zal gaan worden. De definitieve wettekst van
de Participatiewet die nog dit jaar aan de 2e kamer zou moeten worden
aangeboden moet hier meer duidelijkheid over verschaffen.
verschaffen

Wet Passend onderwijs.
Zijn er ook financiële gevolgen voor de gemeente te verwachten en is hier al
rekening mee gehouden?

Gebben

Antwoord:
Er zijn geen financiële gevolgen voor de gemeente te verwachten. Deze
decentralisatie
ralisatie wordt uitgevoerd door het onderwijs en vindt niet plaats bij de
gemeente. Het onderwijs is de partij die alle budgetten via het rijk krijgt en die
deze in zal zetten binnen het onderwijs. Wel is afstemming tussen
onderwijsveld en gemeente belangrijk
grijk i.h.k.v. de transitie jeugdzorg. Deze
afstemming is al enkele jaren goed op gang.
Door het passend onderwijs komen er meer leerlingen in het reguliere
basisonderwijs die anders naar het speciaal onderwijs zouden gaan. Hierdoor
wordt ook de ruimtebehoefte
oefte van de scholen groter. Uitgaande dat de
bestaande scholen hiermee circa 3% zullen groeien zal dit binnen de huidige
beschikbare ruimte opgevangen kunnen worden.
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verbinden onderwijs en bedrijfsleven.
In overzichtt p 30 staat niet wat we hiervoor gaan doen. Wat kan de gemeente
concreet doen op dit terrein behalve de partijen samenbrengen?

Gebben

Antwoord:
De gemeente Barendrecht treedt in dit verband met name op als verbindende
factor. Wij signaleren een ontwikkeling op langere termijn op het gebied van
arbeidsmarkt, onderwijs en economie. Voorwaarde voor succes is een
gezamenlijke aanpak met onderwijs en bedrijfsleven. Om deze reden spelen
wij hier actief op in. Wij faciliteren in de aanloopfase o.a. bijeenkomsten van
het platform onderwijs - bedrijfsleven en zijn in sommige gevallen trekker.
24

D66

11

Barendrecht werkt

28

Onderwijshuisvesting: Zit er in de genoemde overheveling naar de scholen ook nog
een korting ´verborgen´?

Gebben

Antwoord:
Op dit moment is het wetsvoorstel nog niet door de eerste kamer
goedgekeurd. In het wetsvoorstel wordt een bedrag van 158,8 miljoen
vastgesteld dat aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
toegekend wordt om de schoolbesturen de mogelijkheid te geven het
onderhoud
ud uit te kunnen voeren. Hierin is de directe consequentie voor het
gemeentefonds niet meegenomen. Op dit moment kunnen we wel aangeven
dat verwacht mag worden dat er een korting aan verbonden zal zijn, maar wij
weten nog niet de hoogte van deze korting.
25

PvdA

17.

Barendrecht doet mee

33

Barendrecht doet Mee: Investering in ontmoeting
Wij hebben op de evenementen bezuinigd. Wijkregie heeft geen budget en ook de
partners hebben hun budgetten ingetrokken.
Het jaarfeest wordt afgeschaft en hett jongerencentrum komt er op zijn vroegst eind
2014….

Ter Borg /
Nootenboom
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Wat gaat het college doen en welke ideeën zijn er om meer te investeren in
ontmoeting?
Antwoord:
Ontmoetingen kunnen gefaciliteerd worden door financiële middelen in te
zetten maar ook door het tot stand brengen van verbindingen tussen partners.
Er is een aantal ontmoetingsactiviteiten waar de gemeente op in blijft zetten:

•
•
•
•
•
•
•
•

De 16+ evenementen blijven gesubsidieerd. Muziekavonden in de Beuk
en het beachevent blijven overeind.
De loungebus wordt ingezet
ezet om ontmoeting onder jeugd te stimuleren
In de afgelopen jaren is een vijftal ontmoetingsplekken voor jongeren
geplaatst welke nog steeds goed worden gebruikt
Sinds juli zijn de buurtsportcoaches actief om ontmoeting en verbinding in
de wijk, voor jong en oud, te bevorderen d.m.v. activiteiten
Onlangs is de samenwerking aangegaan met Feyenoord in de samenleving,
ook zij zullen zich samen met de buurtsportcoaches inzetten d.m.v.
sportactiviteiten voor jeugd in de wijk.
Bij het jongerenwerk zijn kinder- en jeugdparticipatie projecten opgestart
in het afgelopen jaar van waaruit verschillende kinderkinder en jeugdactiviteiten
ontstaan.
Tienercentrum de Wave is onlangs opgeknapt en vernieuwd (voor, door en
met jongeren) en weer aantrekkelijk voor tieners om elkaar
e
te ontmoeten.
Vanuit buurthuiskamers in het centrum en Vrijenburg worden diverse
activiteiten en/of bijeenkomsten voor en door bewoners georganiseerd

Daarnaast wordt er vanuit het budget volksfeesten subsidie verleend aan
evenementen die een nationaal
aal karakter hebben zoals herdenkingsdagen en
nationale feestdagen. Dit budget wordt optimaal benut door verschillende
partners met elkaar te verbinden. Ook zal er een gedeelte van dit budget
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worden ingezet om een evenemententerrein in Carnisselande te
ontwikkelingen
wikkelingen waardoor er ook daar meer evenementen kunnen
plaatsvinden. Vanuit het bedrijfsleven en het verenigingsleven worden er
verschillende evenementen georganiseerd zonder gemeentelijke bijdrage zoals
bijvoorbeeld het zomer- en winterfeest. De gemeente
gemeent heeft hierin een
adviserende rol om verschillende partijen met elkaar te verbinden.
26

PvdA

20.

Barendrecht doet mee

36

Op pagina’s 36 en 37 wordt verwezen naar allerlei beleidsnota`s bij enkele
ontbreekt het jaartal. Kunt u dit aanvullen?
Antwoord:
- De nota wijkregie Barendrecht 2007.
- Kadernota subsidiebeleid 2010-2014.
- Programma vastgoed, huisvesting en
Barendrecht 2009-2012.

27

D66

12

Barendrecht doet mee

36

accommodaties

Versendaal

gemeente

Evenementen: Welke nieuwe evenementen
enten komen er in 2014 bij die ertoe leiden
dat er een nieuwe verdeelsleutel wordt toegepast op de bestaande subsidies?

Nootenboom

Antwoord:
Door de komst van de Greensparade en de Koninginnedag viering in
Smitshoek is er een nieuwe situatie ontstaan binnen de bestaande
besta
evenementen in Barendrecht . Met het inzetten van een nieuwe verdeelsleutel
hopen we met dezelfde middelen meer mogelijk te maken op het gebied van
evenementen door bijvoorbeeld verbindingen te leggen en partijen te
motiveren om samen te werken. Het doel
oel hiervan is dat evenementen
aantrekkelijker worden en meer publiek trekken.
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Barendrecht doet mee

43

Maatschappelijke stage. Vanaf 1 augustus 2014 geen verplicht onderdeel meer
voor scholen (per 1-8-2015 stopt de financiering) . Zijn
ijn er signalen dat scholen met
deze stage willen stoppen per 1 augustus 2014.

Versendaal

13

Wonen in Barendrecht

49

Antwoord:
Er zijn vanuit de verschillende middelbare scholen zowel signalen dat zij de
stage willen voorzetten als dat zij hier niet mee verder gaan. De exacte
betekenis van deze
ze signalen zal blijken in de evaluatie die in samenwerking
met de directeuren van het onderwijs en KijkopWelzijn eind dit jaar wordt
uitgevoerd.
Bij baten staat nog steeds het bedrag van € 710.000 begroot, terwijl de
opbrengsten in 2012 slechts € 547.000 bedroegen. Is genoemde € 710.000 nog
wel reëel?

Ter Borg

Antwoord:
Voor 2013 is € 710.000,- begroot voor de bouwleges, kijkend naar de
inkomsten gaan we daar op uit komen. Naar verwachting zullen de inkomsten
in 2014 een vergelijkbaar niveau halen. Dit blijft altijd afhankelijk van het
aantal projecten dat opgestart wordt.
30

VVD

16

Wonen in Barendrecht

53

Wij gaan ervan uit dat er geen budget is om de Zuidrand voor voetgangers beter te
ontsluiten. Wij zien mogelijkheden hiertoe in de vorm van een zebrapad bij de
Kleine Duiker en bijvoorbeeld door middel van een oversteekplaats bij de
Leedeweg ter hoogte
te van de kruising met de van de Middeldijk komende weg.
Kunt u aangeven hoeveel budget ervoor nodig is om deze investeringen te
realiseren?

Gebben

Antwoord:
Er zijn inderdaad geen budgetten voor de ontsluiting voor voetgangers naar de
Zuidrand. Op de Leedeweg is een snelheidsregime van 70km/uur van
toepassing.
ssing. Dit is conform het beleidsuitgangspunt van een goede
verkeersafwikkeling ingezet. Voetgangersoversteekplaatsen sluiten niet aan bij
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dit uitgangspunt. Ondanks dat de doorsteken door het groen zijn dichtgezet
blijft men ter plaatse oversteken. Ter voorkoming
rkoming van de gevaarlijke situatie
zijn attentieborden geplaatst. De enige veilige oplossing op deze locatie is de
aanleg van een rotonde welke ook in het verkeersveiligheidsplan is
opgenomen maar in de afgelopen jaren in het kader van de bezuinigingen is
geschrapt. De kosten voor de rotonde worden globaal geraamd op € 500.000.
In de plannen voor de Zuidpolder is de aansluiting ter plaatse van de
Middeldijk de revue gepasseerd, maar ook binnen de Zuidpolder is geen geld
voor dekking van kosten. Subsidiemogelijkheden
elijkheden worden onderzocht om zo
het benodigd bedrag bij elkaar te krijgen.
Ter plaatse van het brugje naar de Tochtleede is ook een informele gevaarlijke
oversteek. Op deze locatie is alleen door middel van een ongelijkvloerse
kruising een veilige oversteek
steek te realiseren. Hierbij zal ook de brug moeten
worden aangepast en voetpaden worden aangelegd.
Bij de aansluiting van de Barendrechtseweg is een voetgangersoversteek te
realiseren waarbij logischer wijs wel aandacht moet zijn voor de verbindende
voetpaden.
paden. Op basis van de richtlijnen zal moeten worden nagegaan of een
zebra of een oversteek met geleidestrepen kan worden aangelegd. De kosten
voor beide locaties worden globaal geraamd op € 25.000. Ook hier is geen
dekking voor.
31
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Wonen in Barendrecht

55

Bij de openbare verlichting staat een stijging van de kosten van €775,€775 naar
€917.000,- zonder verklaring. Wat is hier de oorzaak van?

Gebben

Antwoord:
Het verschil wordt met name veroorzaakt door een storting van € 150.000 in
de voorziening openbare verlichting. In de Voorjaarsnota 2011 is, in het kader
van de ombuigingen, besloten om voor de jaren 2012 en 2013 geen bedrag te
storten in de voorziening openbare verlichting. De storting was voor twee jaren
stopgezet in afwachting van het onderhoudsplan.
splan. Vanaf 2014 vindt er weer
wel een structurele jaarlijkse storting plaats. Vandaar dat de kosten stijgen van
€775.000 in 2013 naar €917.000 in 2014.
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Wonen in Barendrecht

56

Kunt u aangeven in hoeverre alle baten en alle lasten ter zake de riolering zijn
opgenomen in het gesloten systeem van de riolering? Of zijn er ook baten / lasten
die toevloeien / onttrokken worden aan de algemene dienst?

Gebben

Antwoord:
Alle baten en lasten zijn opgenomen in de gesloten financiering. Er zijn dus
geen baten en lasten die toevloeien of onttrokken worden aan de algemene
dienst.
33

34
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Servicegericht Barendrecht

56

57

Begraafplaatsen± wat verklaart de stijging en vervolgens daling van de lasten over
de jaren 2013/2014/2015?
Antwoord:
In de Voorjaarsnota
a 2013 is besloten om voor 2014 een incidenteel budget
beschikbaar te stellen voor het ruimen van graven op de begraafplaats aan de
Scheldestraat. De daling vanaf 2015 komt door een afname van de
kapitaallasten.
In de gemeente Reeuwijk
eeuwijk is recent in een supermarkt een zuil geopend waar
mensen een aantal burgerzaken direct kunnen regelen zonder dat zij hiervoor naar
het gemeentehuis hoeven te komen.
Zou dat ook voor onze gemeente een besparing kunnen opleveren?
ople
Is het college van mening dat en meer geautomatiseerde afdeling burgerzaken
serviceverhogend kan werken tegen geringere kosten?

Gebben

Nootenboom

Antwoord:
De gemeente Barendrecht is al langer bezig met het digitaliseren van diverse
producten en formulieren. Zo is het reeds
eeds mogelijk om bijvoorbeeld, net zoals
de self-service
service zuil in de gemeente Reeuwijk, van uit huis op elk willekeurig
tijdstip digitaal GBA en Burgerlijke Stand uittreksels aan te vragen,
verhuizingen door te geven, WMO formulieren te downloaden en een afspraak
af
in te plannen. Digitalisering/automatisering is een onderwerp dat volop
aandacht krijgt en op termijn inderdaad kan leiden tot geringere kosten bij
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een gelijkblijvend of zelfs hoger klanttevredenheidsniveau. Kanttekening
hierbij is wel om het veiligheidsaspect
heidsaspect in verband met identiteitsfraude niet uit
het oog te verliezen. Daarnaast hechten inwoners in specifieke gevallen aan
persoonlijk contact en willen wij deze optie in die gevallen ook blijven
aanbieden.
Er is rekening gehouden met minder politieke ambtsdragers. Is dat niet wat
prematuur?

Nootenboom

Antwoord:
Dit betreft een (door u vastgestelde) ombuiging uit 2011
20
waarbij we hebben
voorgesteld om met ingang van de nieuwe collegeperiode (2014) het aantal
wethouders te verminderen van vier naar drie. Vooralsnog hebben wij geen
intentie om deze ombuiging terug te draaien.
36

D66

17

Algemene
dekkingsmiddelen

63

BAR efficiency: wie monitort voortgang op deze opgave?

Nootenboom

Antwoord:
Evenals bijvoorbeeld
orbeeld de voortgang van de ombuigingen zal ook deze opgave
worden gemonitord door Concerncontrol. Uiteraard zitten BAR-directieraad
BAR
en
het AB en DB hier ook bovenop.
En de Raad toetst in de gemeentelijke jaarrekening de bijdrage aan de BARBAR
organisatie aan de begroting, waar de efficiencykorting in is verwerkt.
verwerkt
37
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Algemene
dekkingsmiddelen

63

Zonnecollectoren:In de exploitatie levert het een voordeel op, maar wat kosten ze
qua investering en kapitaallasten= Is €10.000,- het saldo?

Nootenboom

Antwoord:
Nee. In
n het kader van Verduurzamen van ons vastgoed is er met een aantal
potentiële partners gesproken over de mogelijkheden
n om de voorbeeldfunctie
van de gemeente gestalte te geven en de kosten te drukken van het huidige
energiegebruik. We hebben gezocht naar een “ontzorgende” partner, daar een
investeringsbedrag noodzakelijk is. Voor de gemeente betekent dit dat er geen

Pagina 18 van 33

Volg
nr.

Fractie

Vraag

nr.

Onderdeel van de
Begroting 2014

Pag.
nr.

Vraag en antwoord

Wethouder

investeringsbudget
steringsbudget nodig is, maar dat de zeggenschap over de exploitatie uit
handen wordt gegeven. Er vindt nu overleg plaats met het bestuur van
Stichting Gebouwen Beheer Barendrecht, eigenaar van het gemeentehuis, of
zij de investering voor haar rekening wil nemen.
38

CDA

11

Beleidsbegroting

80

Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Toelichting laatste zin: “Hoe het ook zij er wordt uiterlijk medio 2014 gestart met
één van de pijlers van de metropoolregio vervoersautoriteit.”
Hoe verhoudt de brieff van 17 september jl naar de burgemeesters van Rotterdam
en Den Haag waarin aangegeven wordt dat de GR MRDH gekoppeld wordt aan de
zekerheid rond de intrekking van de WGR+ regio’s?

Van Belzen

Antwoord:
Die voorwaarde blijft staan. De voorziene datum van inwerkingtreding
inwerkingt
van het
wetsvoorstel is 1 januari 2015. In de gemeenschappelijke regeling is inmiddels
opgenomen dat deze in werking treedt op het moment dat de wet door de
Eerste Kamer is goedgekeurd. Op die manier is er voldoende tijd voor de
organisatie om zich voor te bereiden op de operationele start van de
organisatie en de ontvangst van de BDU.
39

CDA

12

Beleidsbegroting

80

BAR organisaties.
Kan uitgelegd worden wat de strekking is van de passage “vanuit juridisch
perspectief is de BAR organisatie
ie een verbonden partij, maar praktisch gezien is dit
niet het geval”. Wat voegt deze passage toe?

Nootenboom

Antwoord:
Een verbonden partij is een begrip vanuit de juridische theorie. Vanwege het
financiële aspect is het goed om de BAR-organisatie
organisatie als verbonden partij
par aan
te duiden. Echter in de praktische uitvoering heeft de gemeenschappelijke
regeling BAR-organisatie
organisatie een bedrijfsvoerend karakter. De regeling gaat niet
over de keuzes in inhoudelijke programma’s en programmabudgetten van de
drie gemeenten. Dit blijft voorbehouden aan de raden.
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Beleidsbegroting

84

(en blz. 87) De figuur gaat niet zo ver als de meerjaren begroting. Betekent dit dat
de wegverhardingen en civiele kunstwerken niet uitbreiden daarna?

Gebben

Antwoord:
Momenteel vindt de transitie naar een nieuw databeheerpakket plaats. Er is
gekozen om uit het oude beheerpakket gegevens op te nemen. De reden is dat
de uitbreiding van arealen marginaal is omdat er geen grootschalige
bouwactiviteiten meer plaatsvinden. De verwachting is dat er na 2015 geen
substantiële areaal uitbreidingen verwacht worden. In het vervolg zullen wij de
looptijd van de grafiek afstemmen met de looptijd van de begroting.
41

VVD

22

Onderhoud
kapitaalgoederen

84

Kunt u aangeven welke onderhoudsvoorzieningen
eningen (reserves) er naar verwachting
per 31 december 2013 zijn en hoe hoog deze zijn?

Gebben

Dit zijn de volgende onderhoudsvoorzieningen:
• nazorg geluidswal €165.191
• openbare verlichting €745.636
• riolering €13.178.744
• onderhoud gebouwen €2.513.279
• casco onderhoud onderwijs €589.343
• waterplan €538.500
• reserve overkapping NS station € 4.072.000
Deze kunt u terugvinden op pagina 109 overzicht reserves en voorzieningen.
42

VVD

23

Onderhoud
kapitaalgoederen

84

Voor toekomstig onderhoud worden door de gemeente reserveringen getroffen.
Kunt u aangeven of er ook reserveringen worden getroffen voor toekomstige
(vervangings)investeringen? Zo ja, voor welke bedragen?

Gebben

Antwoord:
Er zijn geen andere voorzieningen dan de
e bovengenoemde.
bovengenoemde Wij zullen u in het
e
2 kwartaal van 2014 nader inzicht geven hoe om te gaan met toekomstige
vervangingsinvesteringen.
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Onderhoud
kapitaalgoederen

84

In het bedrijfsleven staan de verslagleggingsregels toe dat voor onderhoud
onderhou of
wordt gereserveerd of dat onderhoud wordt geactiveerd en vervolgens over een
bepaalde termijn wordt afgeschreven. Ziet u mogelijkheden om als gemeente ook
over te stappen op een systeem van activering van onderhoud? Ziet u hiertegen
bezwaren?

Gebben

Onderhoud
kapitaalgoederen

90

Antwoord:
De BBV-regels
regels staan dit niet toe. De kosten van (klein en groot) onderhoud zijn
niet levensduurverlengend en mogen daarom niet geactiveerd worden. Dit is
een stellige uitspraak van de commissie BBV, wat betekent dat deze sinds het
jaar 2008 integraal van
n toepassing is met betrekking tot verkrijging
/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen. (bron: notitie verkrijging
/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen mei 2007 – Commissie
BBV).
Openbare
are verlichting: Sinds de zomer van 2012 speelt de vraag of wij met minder
licht kunnen volstaan. In 2013 wordt het versoberen van verlichting tijdens
nachtelijke uren uitgewerkt. Motivatie: kostenbesparing!
a. Een goed werkende openbare verlichting draagt bijj aan de sociale veiligheid en
verkeersveiligheid in de Barendrechtse wijken. Denk bijvoorbeeld aan het
aantal woninginbraken in Barendrecht. Hoe verhoudt dit zich met uw motivatie
om juist te besparen op de openbare verlichting?
b. Op dit moment zij er volop ontwikkelingen op het gebied van energiezuinige
lichtbronnen, zoals bijv. LED-verlichting.
verlichting. Heeft het college al hierover
nagedacht? Graag een toelichting.

Gebben

Antwoord:
a. In
n woongebieden lijkt vooralsnog geen licht te kunnen worden verminderd
tijdens nachtelijke
ke uren.Kostenbesparing kan gerealiseerd worden door
lampen met een langere levensduur toe te passen met als voordeel dat er
minder onderhoud nodig is. Daarnaast wordt op hoofdwegen onderzocht
of er met minder licht tijdens nachtelijke uren kan worden volstaan.
vols
Gedacht kan worden aan (dynamisch) dimmen.
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b. Wij volgen de ontwikkelingen op dat gebied en waar mogelijk worden
deze ingezet. Er is in diverse gebieden en straten LED verlichting aanwezig.
Voorbeelden zijn de Kerkweg, Dwarsligger, Bongerd en de Boezemtunnel.
Boezem
De keuze voor LED wordt steeds vaker gemaakt wanneer de gestelde
verlichtingsnormen behaald kunnen worden. De substantiële besparing zit
vooral in het onderhoud. Duurzaamheid is een belangrijk keuze aspect bij
de keuze voor LED verlichting. Het energieverbruik
rgieverbruik ligt lager dan bij
conventionele verlichting. Daarnaast heeft LED een aantrekkelijker
onderhoudsregime dat voordelig is voor transportbewegingen. Verder
houden wij ons op de hoogte zodat deze in toekomstige plannen
geïmplementeerd kunnen worden.
45

CDA

13

Beleidsbegroting

99

Is er bij toeristenbelasting inmiddels geld ontvangen? Wat waren de kosten om
belasting te innen?

Nootenboom

Antwoord:
Ja, dit is ontvangen. De bijdrage aan het SVHW is wat dit betreft gebaseerd op
het aantal aanslagen datt wordt verstuurd. Voor de toeristenbelasting betreft
dit slechts 4 á 5 aanslagen per jaar. Dit valt volledig weg tegen alle aanslagen
die worden verstuurd voor de overige belastingen en heffingen. Hierdoor
worden er géén inningskosten ten laste van de opbrengst
rengst toeristenbelasting
gebracht.
46

CDA

15

Financiële begroting

104

Nullijn loonkosten.
Is dat nu nog actueel? En zo nee wat zijn dan de extra middelen die nodig zijn?

Nootenboom

Antwoord:
Het overleg tussen de vakbonden en de gemeenten over een nieuwe
nieu
cao voor
gemeenteambtenaren is vooralsnog opgeschort. We weten dus nog niet of er
een CAO-stijging
stijging gaat plaatsvinden. Mocht dit het geval zijn, dan worden we
daar over het algemeen voor gecompenseerd via het Gemeentefonds.
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EMU Saldo

107

Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkeling van het EMU saldo in relatie tot de
eventuele invoering van de wet HOF? Ziet u problemen?

Nootenboom

Antwoord:
Vanwege het hoge investeringsvolume en achterblijvende inkomsten uit
grondexploitaties zullen wij de komende jaren
ren nog te maken hebben met een
tekort op het EMU-saldo.
saldo. Wij zien echter vooralsnog geen problemen in relatie
tot de Wet HOF. De macronorm is namelijk aanzienlijk opgerekt. Uit de huidige
cijfers blijkt dat landelijk gezien het tekort op het EMU saldo zodanig
zoda
laag is,
dat er naar verwachting geen sprake zal zijn van een overschrijding van de
macronorm. Wordt de norm toch overschreden, dan volgen tot 2017 geen
sancties of boetes.
48

D66

19

Reserves en voorzieningen

108

Bestemmingsreserve gemeentehuis:
tehuis: de reserve zal na volgend jaar uitgeput zijn.
Waar in de begroting vindt ik de opname in de reguliere exploitatie vanaf dat jaar?

Nootenboom

Antwoord:
De lasten van het gemeentehuis zijn al vanaf het begin in de begroting
opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de bedrijfsvoeringskosten en
worden als huisvestingskosten meegenomen in de indirecte kosten
(doorbelastingen). In de begroting zijn deze dus niet direct zichtbaar.
Tegenover deze kosten staat een bate via een onttrekking aan de
bestemmingsreserve gemeentehuis.
entehuis. Na 2015 is de reserve leeg en vindt er dus
geen onttrekking meer plaats. Alleen de lasten zijn dan nog in de begroting
opgenomen. Hier is dus al rekening mee gehouden.
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Reserves en Voorzieningen

109

Er staat vermeld datt jaarlijks een bedrag van 768k aan de voorziening riolering
wordt toegevoegd. Is deze last ook opgenomen in de tabel op pagina 56? Wordt
dit bedrag volledig gedekt vanuit de rioolbaten (gesloten systeem)?

Gebben

Antwoord:
Dat klopt. Deze storting is opgenomen in
n de lasten en wordt dus volledig
gedekt uit de rioolbaten.

50

VVD
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Reserves en Voorzieningen

109

De voorziening riolering bedraagt na storting 2014 bijna 14 mio. Kunt u
aangegeven tot welk bedrag deze voorziening zal toegroeien en wat uit deze
voorziening, naar verwachting wanneer zal worden bekostigd?

Gebben

Antwoord:
In het, door u op 18 december 2012 vastgestelde, gemeentelijk rioleringsplan
2013-2017
2017 is berekend dat de voorziening zal toegroeien naar ca. €14,5
miljoen. Uit de voorziening worden de (vervangings)investeringen van het
rioolstelsel bekostigd. In het rioleringsplan kunt u de investeringen per jaar
terugvinden.
51

VVD

26

Investeringen

111

In hoeverre ontvangt de gemeente voor de investeringen in de ‘herinrichting
infrastructuur haltvoorzieningen’ ad 89k nog een subsidie (BDU) vanuit de
Stadsregio?

Gebben

Antwoord:
Er is voor deze plannen
n subsidie aangevraagd en gehonoreerd. Na aanleg
verwachten wij een subsidie van € 66.000. Deze
eze subsidie is nog niet in de
begroting
ng verwerkt omdat deze nog niet formeel is toegekend.
toegekend

Pagina 24 van 33

2e Bestuursrapportage 2013
Volg
nr.

Fractie

1

PvdA

Vraag

Nr.
1

Onderdeel van de
e
2 Bestuursrapportage 2013

Pag.
Nr.

Vraag en antwoord

Wethouder

Inleiding

5

Raadsvoorstel. Onder Financiële gevolgen voor 2013 wordt een voordelig
jaarsaldo van € 2.500.800,-- verwacht. Uit voorgaande jaren blijkt dat vele
verrekeningen
eningen achteraf het jaarresultaat voordelig beïnvloeden.
Zijn in het bedrag van € 2.500.800,-- alle kapitaallasten en onttrekkingen uit
de reserves voor zover tot en met augustus 2013 meegenomen?

Nootenboom

Antwoord:
e
De 2 bestuursrapportage betreft de boekingen tot en met augustus
2013. Er wordt wel een inschatting gemaakt van de uitgaven en
inkomsten voor het gehele jaar, dus ook voor de periode september tot
en met december. Het saldo wordt dus niet gemuteerd door de
kapitaallasten en onttrekkingen uit de reserves
reser
die nog moeten
plaatsvinden.
2

PvdA

2

Veilig leven in Barendrecht

7

Stichting City Stewards
a. Wat is de reden dat geen nieuw traject wordt ingekocht van Stichting
City Stewards?
b. Zijn de beleidsdoelstellingen niet gehaald?
c. Wat komt ervoor in de plaats van de citystewards?

Van Belzen

Antwoord:
a. Er zijn onvoldoende geschikte kandidaten beschikbaar om een
nieuw traject te starten.
b. De beleidsdoelstellingen zijn gehaald voor het afgeronde traject.
Daarbij moet wel gezegd worden dat de beleidsdoelstellingen
beleidsdoelstelling
bijgesteld moesten worden voordat het traject van start ging. Het
niet direct vinden van kandidaten die geschikt waren voor dit traject
was hiervan de oorzaak. Om het traject een kans van slagen te
geven, werden de eisen voor deelname daarom eenmalig versoepeld
ve
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3

Veilig leven in Barendrecht

7

Wethouder

en verbreed.
Er komt geen ander traject voor Citystewards in de plaats.

Jarenlang hebben wij als raad begrepen dat het juist heel veel ellende
tijdens de feestdagen voorkwam door een feest aan te bieden.
a. Welke visie zit er achter om nu met het jaarwisselingfeest te stopen??
b. Worden er nu extra preventieve maatregelen in het leven geroepen om
toch overlast te voorkomen? Kunt u dit toelichten?

Van Belzen

Antwoord:
a. Zoals besproken tijdens de veiligheidsavond
d op 8 oktober jl neemt
het Oud en Nieuwfeest in populariteit af. De trend is dat steeds meer
jonge mensen naar Rotterdam gaan om de jaarwisseling door te
brengen. De politie bevestigt dit. Het wordt ook steeds moeilijker
een organisator te vinden
n die een Oud en Nieuwfeest wil
organiseren, omdat de kans groot is dat die er financieel op verliest.
Uit de kostenverantwoording kwam naar voren dat er een
begrotingsgat is ontstaan van €1.760 voor het feest in Lagewei
vanwege de tegenvallende kaartverkoop. (Totale uitgaven van
€29.822
9.822 euro tegen totale inkomsten en subsidie van €28.062).
Ondanks onze inspanning om organisatoren aan te sporen om in een
vroeg stadium op zoek te gaan naar sponsors en om de kosten
binnen het budget te houden, blijkt dit in de praktijk niet haalbaar te
zijn. Daarbij is ook niet aan te tonen dat vernielingen verminderen
bij het houden van een dergelijk feest. Er is, na enkele jaren meten,
geen duidelijk bewijs dat er een verband is tussen het feest en
(minder) vernielingen rond de jaarwisseling.
De gemeentelijke
ntelijke financiële bijdrage aan het eindejaarsfeest is
daarom ter discussie gesteld. Lettend op het teruglopende
bezoekersaantal en het gegeven dat het feest over zijn “hoogtepunt”
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heen is, de hoge kosten voor organisatoren die niet terugverdiend
kunnen worden,
orden, het gebrek aan commerciële organisatoren die in
Barendrecht een “middelgroot” feest met Oud en Nieuw willen
organiseren en het gegeven dat het bedrag van €15.000 voor een
Oud en Nieuwfeest niet in verhouding staat tot het totale budget
voor evenementen, namelijk € 25.000,, is de mening dat het niet
langer verdedigbaar is om subsidie te geven voor een Oud en
Nieuwfeest. Alles overziend zijn wij van mening dat het organiseren
en bekostigen van een eindejaarsfeest geen gemeentelijke taak is.
Uiteraard blijft
ijft de gemeente Barendrecht voor een volgende
jaarwisseling openstaan voor een organisator die een feest in
Barendrecht wil organiseren, mits dit feest niet in omvang toeneemt.
b. Bij het Oud en Nieuwfeest in Sporthal Lagewei werden voorheen
agenten ingezet.. Nu er geen feest wordt georganiseerd, zijn er meer
agenten beschikbaar op straat tijdens de jaarwisseling om toezicht
te houden op een ordelijk verloop van de jaarwisselingsnacht en om,
indien nodig, te handhaven.
4

PvdA

4.

Barendrecht werkt

8

Wet Buig
a. Zijn alle bijdragen van het Rijk o.a. wet Buig e.d. in hoofdstuk twee
separaat verantwoord?
b. Zijn de laatste vier maanden betrokken in de verwachting dat het
resultaat niet substantieel verantwoord is onder een vrijval van €
600.000,--?

Versendaal

Antwoord:
a. Ja, het budget BUIG is inmiddels diverse malen, voor de gemeente
positief, bijgesteld. De t-2
2 systematiek (middelen baseren of
feitelijke gegevens van 2 jaar terug) en het herverdelingssysteem in
combinatie met de economische ontwikkelingen zorgen voor een
forse bijstelling. Het klantenbestand is redelijk stabiel en de groei
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blijft achter bij de prognoses. Een extrapolatie van de cijfers laat zien
dat de bijgestelde budgetten toereikend zijn voor 2013.
b. Ja, de extrapolatie laat zien dat de bijgestelde rijksmiddelen
r
voor
2013 toereikend zijn. Een bescheiden groei van het bestand kan
binnen de rijksmiddelen worden opgevangen. Daarnaast is een
mogelijke tegenvaller van het eigen risico van de gemeente
opgenomen in de risicoparagraaf.
5

VVD

1

Barendrecht werkt

8

Wet Buig. In 2013 is het eigen risico niet nodig en valt deze reservering vrij.
Voor 2014 staat er vermeld dat ‘…naar het zich laat aanzien voor 2014
afdoende is.”. In hoeverre is er voor 2014 eveneens rekening gehouden met
een
n eigen risico van 0,5 mio en zoja, zou deze dan ook kunnen vrijvallen?

Versendaal

Antwoord:
In 2014 is het eigen risico afgedekt in de risicoparagraaf en is deze post
niet langer opgenomen in de begroting.
6

PvdA

5.

Barendrecht werkt

8

In de laatste 3 alinea’s zit m.i. een tegenstrijdigheid. Enerzijds wordt
beweerd dat door “beleidsmatige en uitvoerende inspanningen van de
gemeente” het aantal uitkeringsgerechtigden minder snel toeneemt. Een
alinea verder staat economische omstandigheden hebben wij niet
n
in de
hand! Kunt u dit toelichten?

Versendaal

Antwoord:
Hier is geen sprake van een tegenstrijdigheid. Enerzijds lukt het ons
door beleidsmatige en uitvoerende inspanningen om mensen uit de
uitkering te houden (wegens recht op een voorliggende voorziening of
rechtstreekse
chtstreekse toestroom naar de reguliere arbeidsmarkt) of uit te laten
stromen. Anderzijds is er sprake van economische omstandigheden waar
de gemeente geen invloed op heeft, die kunnen leiden tot een hogere
instroom of het bemoeilijken van plaatsen op de arbeidsmarkt.
a
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Barendrecht werkt

9

PCPO
a. Hoe kan een verrekening groot € 185.000,-- met PCPO nog betrekking
hebben op facturen vanaf 2006?
b. Met het op afstand zetten van het openbaar onderwijs naar 3 Primair
was alles toch verrekend?

Gebben

Antwoord:
a. De verrekening betreft meerdere facturen uit de periode 2006-2012.
2006
Deze facturen stonden over en weer ter discussie. Door PCPO is
verzocht om met elkaar tot een eindafrekening te komen. Met deze
bijraming worden de nog openstaande verplichtingen verrekend
v
met
het schoolbestuur
b. Het op afstand zetten van het openbaar onderwijs heeft geen relatie
met deze bijraming, dus staat hier los van.
8

PvdA

7.

Barendrecht doet mee

10

Uit de Burap kan er worden opgemaakt dat de focus bij de WMO ligt op de
activering, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Alles wordt plat
afgeschreven en zelfs ook structureel. In die zin verkeren wij als Barendrecht
nog steeds in een luxe dat er met name op het sociale vlak, budgetten niet
volledig gebruikt worden.
a. Wanneer worden plannen bedacht over hoe wij het nu beter kunnen
doen?
b. Bij de eigen bijdrage van de WMO wordt een incidenteel voordeel
gemeld van 210.000,-- euro. Het is belangrijk dat niet alleen de eigen
bijdrage wordt berekend doch dat duidelijk is hoe die bijdrage wordt
berekend! Kunt u toelichten hoe die (glijdende )schaal van eigen
bijdrage eruit ziet?
c. Er wordt structureel een voordeel van 400.000 geraamd terwijl wij toch
een open eind regeling pleiten. Kunt u dit toelichten?

Versendaal
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Antwoord:
n constant bezig om het beleid te verbeteren. Dit doen wij
a. Wij zijn
door te werken vanuit de vraag in plaats van het aanbod. Bij
overschot van een budget wordt bekeken of er een noodzaak is voor
uitbreiding van voorzieningen. Indien dit niet het geval is wordt het
afgeschreven.
b. De eigen bijdrage is opgelegd voor 39 termijnen. De bijdrage wordt
naar draagkracht opgelegd en is ook afhankelijk van de leefsituatie.
De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK.
CAK Dit is geen taak van
gemeenten. Het berekenen
n van de bijdrage is een lastige materie.
Wij verwijzen u hiervoor graag naar de website van het CAK.
c.

9

VVD

2

Barendrecht doet mee

10

De afgelopen jaren wordt incidenteel afgeraamd op de posten. Voor
2013 is een structurele aframing voorgesteld naar aanleiding van de
d
bevindingen uit het verleden. De WMO is een open eind regeling
ongeacht de hoogte van het budget op de begroting.

Voorzieningen WMO. Na aftrek van het structurele voordeel van 0,4 mio
resteert een bedrag van 0,5 mio per jaar. Kunt u aangeven welke
voorzieningen hieruit (voor welke bedragen) gefinancierd worden.

Versendaal

Antwoord:
De voorzieningen op het terrein van wonen (€ 180.700), rolstoelen
(€ 213.300) en vervoersvoorzieningen (€ 56.500) worden uit de
resterende gelden op deze posten gefinancierd.
10

VVD

3

Barendrecht doet mee

10

Voorzieningen, WMO. In hoeverre worden hulpmiddelen als elektrische
ele
rolstoelen, rollators e.d. nieuw verstrekt? Of worden er ook gebruikte
hulpmiddelen verstrekt?

Versendaal
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Antwoord:
Hulpmiddelen worden in eigendom van de gemeente verstrekt aan de
gebruiker. Als het middel niet langer adequaat is voor de gebruiker dan
haalt
lt de gemeente het middel terug en stalt dit in een depot. Nieuwe
voorzieningen die worden toegekend worden zoveel als mogelijk vanuit
dit depot verstrekt.
11

PvdA

8.

Algemene dekkingsmiddelen

14

Via de Algemene Uitkering wordt € 19.000,--- extra ontvangen voor
intensivering schulden- en armoedebeleid.
a. In september heeft het college van Ridderkerk het voorstel gedaan om
de armoedenota 2013 vast te stellen. Dit is een visie voor
armoedebestrijding. Ook Albrandswaard heeft een soortgelijke nota
opgesteld. Op welk termijn kunnen wij een armoedenota in Barendrecht
verwachten?
b. D.m.v. Landelijke onderzoeken en aanwezige databanken kan ook de
(kinder)armoede in Barendrecht in beeld worden gebracht. Is het
he
college bereid dit op te pakken, zeker gezien het feit dat het Rijk nu deze
extra gelden beschikbaar heeft gesteld om aandacht te besteden aan
armoede.
c. Op welke wijze is de bijdrage voor armoedebestrijding groot € 19.000
afgezonderd, zodat deze duidelijk zichtbaar kan worden gevolgd en niet
verdwijnt in de massa?

Versendaal

Antwoord:
a. In Barendrecht is besloten op korte termijn geen armoedenota op te
stellen, maar in het eerste kwartaal van 2014 een
armoedeconferentie te organiseren waarin de relevante partijen
rond dit onderwerp samenkomen. We zullen dit gebruiken om de
meest relevante thema’s op het gebied van armoedebeleid te
bespreken.
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b. In de aanloop naar de armoedeconferentie
moedeconferentie zal ook de beschikbare
c.

12

PvdA

9.

Kostenplaatsen - Bedrijfsvoering

15

informatie in kaart worden gebracht. Deze zal dienen als
achtergrond voor de conferentie.
De extra gelden voor kinderarmoede zullen voor de doelgroep
worden ingezet. De besteding van het geld zal ook voor de raad
inzichtelijk worden gemaakt.

Op pagina 15 staat een overzicht van inhuur. Deze is erg summier.
Kan er op hoofdlijnen een specificatie worden gegeven aan welke projecten
deze zijn besteed?

Nootenboom

Antwoord:
In het overzicht, dat identiek is aan de overzichten zoals die sinds 2012
worden gehanteerd in de bestuursrapportages, is een splitsing gemaakt
tussen algemene dienst en grexen. De grondexploitaties zijn feitelijk de
projecten
waarvoor
ingehuurd
is,
zoals
bijvoorbeeld
de
Centrumontwikkeling en Bedrijventerrein Barendrecht Oost.
13

VVD

4

Kostenplaatsen - Bedrijfsvoering

15

In hoeverre acht u het nog reëel om een maximale drempel voor externe
inhuur (anders dan in de toekomst inhuur via de GR BAR)
BAR te hanteren van 2
mio. Zou een drempel van 1 mio ook kunnen. Of is deze discussie vanaf 1
januari met de GR BAR achterhaald?

Nootenboom

Antwoord:
Gezien de uitgaven van de laatste jaren zou een lagere drempel kunnen
volstaan. Het college hanteert dit jaar al een grens
g
van € 1 miljoen.
Uiteraard kunt u via uw budgetrecht kaders stellen voor budgetten, maar
de bedrijfsvoering valt vanaf 1 januari onder de BAR. Deze discussie lijkt
dus inderdaad vanaf 1 januari achterhaald.

Pagina 32 van 33

Volg
nr.

Fractie

14

D66

Vraag

Nr.
1

Onderdeel van de
e
2 Bestuursrapportage 2013

Pag.
Nr.

Vraag en antwoord

Wethouder

Kostenplaatsen - Bedrijfsvoering

15

Wordt hier het bedrag van de totale inhuur getoond of alleen de inhuur
boven formatie?

Nootenboom

Antwoord:
e
In de 2 bestuursrapportage is de totale inhuur opgenomen.
15

VVD

5

Overzicht investeringen

19

Kunt u aangeven welk gedeelte van de 1,3 mio aan resterende investeringen
in ICT u in 2013 nog gaat uitgeven en wat dit betreft?

Nootenboom

Antwoord:
Wij verwachten deze budgetten dit jaar nog geheel uit te geven. Dit
betreft hoofdzakelijk ICT-kosten in BAR-verband.
verband. De BAR-kosten
BAR
worden
dit jaar hoofdzakelijk vanuit Ridderkerk betaald en aan het eind van het
jaar verrekend met de twee andere gemeenten.
16

PvdA

10.

Overzicht investeringen

20

Voorbereiding nieuwbouw brandweergarage
a. Liggen de kosten van de bouw en andere bijkomende kosten nog steeds
binnen de begroting die met de VRR is afgesproken?
b. Zijn er nog aanpassingen van importantie gedaan die de begroting
overschrijden?

Ter Borg

Antwoord:
a. De VRR is bouwheer van de nieuwe kazerne en heeft aangegeven dat
de kosten van de bouw
w en directe bijkomende kosten binnen het
beschikbare budget gerealiseerd worden. Hierbij is het uitgangspunt
dat de nieuwe kazerne in 2013 operationeel is, dit daar de VRR de
btw vanaf 2014 niet meer kan verrekenen. De kosten voor de
gemeente, zoals het aanleggen van de in- en uitritten,passen binnen
het door de raad beschikbaar gestelde budget.
b. Er zijn geen aanpassingen gedaan die de begroting overschrijden.
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