GEMEENTE BOEKEL

Memo 2021/36

MEMO
Aan

: de raads- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: Voorjaarsnota 2021 en jaarrekening 2020

Datum

: 21 juni 2021

Geachte raads- en burgerleden,
Op 8 juni is een technische toelichting gegeven op de voorjaarsnota 2021. Tijdens deze avond zijn
diverse inhoudelijke vragen gesteld die niet direct konden worden beantwoord.
Hetzelfde geldt voor de commissievergadering Bestuur en Leven van 10 juni jl. waar zowel de
voorjaarsnota 2021 als de jaarrekening 2020 op de agenda stonden.
Afgesproken is dat de nog openstaande vragen vóór maandag 14 juni aan de griffie zouden worden
aangeboden.
De ontvangen vragen zijn van een antwoord voorzien en hieronder opgenomen.
Openstaande vragen commissie B & L van CDA over Voorjaarsnota 2021
Vraag:
C4 inhuur verkoop reststroken=> Wordt dit project in 2021 definitief helemaal afgerond en afgesloten?
Wat heeft het in totaal netto ( opbrengsten en kosten) opgebracht?
Hoe gaan we voorkomen dat we over tig-aantal jaren weer achter de door burgers in gebruik genomen
gemeentegrond moeten?
Antwoord college:
Het nu lopende project is in afrondende fase. Dan zijn alle grotere afwijkingen uit onze inventarisatie
afgewerkt. We zijn gestart met een lijst van ruim 300 overtredingen. Met 6 gebruikers zijn we nog in
overleg. Met ± 5 gebruikers komen we er definitief niet uit en maken we de gang naar de rechter.
Per saldo wegen op dit moment de kosten op tegen de opbrengsten uit de verkopen. Dat sluit aan bij het
doel van de actie, het waarborgen van eigendommen.
Het borgen van onze eigendommen is een continue proces. De moderne hulpmiddelen (luchtfoto op
kadastrale kaart) maakt het werk wel veel gemakkelijker.
Vraag:
D8 Feestverlichting => Ondernemersvereniging heeft zich teruggetrokken en draagt niet meer bij aan de
jaarlijkse realisatie van de feest/kerstverlichting, omdat niet alle ondernemers lid zijn van de OV.
Het aanbrengen van kerst/feestverlichting wordt daarmee vanaf 2021 dus voortaan 100% een
gemeentelijke taak invulling. Welke visie heeft het college vanaf 2021 t.a.v. dit soort PR-voorzieningen
t.b.v. onze ondernemers?
Antwoord college:
Hier hebben we geen vastgestelde visie op. In overleg met de ondernemersvereniging maken we keuzes
met een hoog realiteitsgehalte. Wel staat op het programma om een overkoepelende economische visie
op te stellen. Of die op dit niveau invulling gaat geven aan onderwerpen is de vraag.
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Vraag:
=> Informatieveiligheid => begin 2021 is er een diepgaand risicoanalyse uitgevoerd => Wanneer worden
de bevindingen en aanbevelingen met de raad gedeeld? Zijn mogelijke investeringen al opgenomen in
deze voorjaarsnota?
Antwoord college:
De risicoanalyse is door een externe partij uitgevoerd in de vorm van technische netwerkscans. De
resultaten hebben betrekking op specifieke apparaten en configuraties binnen ons netwerk en worden
derhalve niet bekend gemaakt. Er is 1 hoog-risico kwetsbaarheid gevonden, die op dit moment met hoge
prioriteit wordt opgelost binnen de investeringen in de voorjaarsnota. De overige aanbevelingen worden
gefaseerd opgepakt. Dit vergt vooral capaciteit van de eigen medewerkers en wordt binnen de
beschikbare middelen uitgevoerd. Wij blijven u via de paragraaf Bedrijfsvoering informeren over de stand
van zaken op het gebied van informatieveiligheid
Jaarrekening 2020
Vraag:
Blz 6-> 8 We bereiden ons voor op de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) die zich nu in een
vroege ontwikkelingsfase bevindt: vraag: wat is SOR en wat is de actuele ontwikkelfase?
Antwoord college:
De SOR is gericht op een verdere samensmelting van de basisregistraties en het gebruik hiervan.
Het betreffen de basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie
Grootschalige Topografie), WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) en BOR (Beheer Openbare
Ruimte). In 2018 is hiermee gestart door het ministerie van BZK en de ontwikkeling strekt zich minimaal
uit t/m 2025.
Vraag:
Blz 13 er is nog 1 bedrijfskavel te koop De Vlonder ( Kraayendonk = vol) => wanneer komt het college
met de bevindingen van de inventarisatie gebied Lage Raam =>Hoe staat het met deze inventarisatie?
Antwoord college:
Die inventarisatie loopt. Ambtelijk wordt gewerkt aan scenario’s om tot ontwikkeling te komen. In de loop
van dit jaar denken we dat verder te brengen. Bestuurlijk zal dit gaan leiden tot een voorstel voor
bestemmingswijziging in de lijn van de vastgestelde visie.
Vraag:
Blz 15 staat € 400.000 vrijval voorziening Grondbedrijf inzake centrumontwikkeling => vanwege
raadsbesluit moet er eerst mobiliteitsonderzoek worden uitgevoerd => betekent dit een doorschuiven van
dit bedrag t.b.v de uitvoering van de centrumontwikkeling naar volgende jaren?
Antwoord college:
Vrijval van de voorziening Grondbedrijf van € 400.000 is cf. actualisatie GREX 2021 (raadsbesluit 30
maart 2021). Er is geen enkele relatie met het mobiliteitsonderzoek en de afgeleide gevolgen.
Vraag:
Blz 18 SPUK gelden => i.v.m. afschaffing BTW aftrek sportinvesteringen is € 31.000 ontvangen => in
hoeverre wegen deze SPUK-gelden op tegen de BTW heffingen die nu voor eigen rekening zijn?
Antwoord college:
79,97% wordt via deze SPUK regeling gecompenseerd.
Vraag:
Blz 19 nieuwe IBN overeenkomst 1-7-2021 => n.a.v. evaluatiepatnership: is hier een gewijzigde
lijn/beleid te verwachten. Maar wat verwacht het college met de verdere invulling na 2020?
Antwoord college:
Het vorige partnership gemeenten-IBN liep van 1 januari 2017 tot 1 juli 2021.
U heeft in uw raadsvergadering d.d. 30 maart jl. besloten om het Partnership gemeenten – IBN te
continueren met nieuwe afspraken vanaf 1-7-2021 en het partnership voor onbepaalde tijd te verlengen.
Op 30 juni a.s. wordt het Uitvoeringsdocument ondertekend en het Partnership officieel bekrachtigd.
Uw besluit d.d. 30 maart jl:
1) In te stemmen met het aangaan van het partnership voor onbepaalde tijd en hiervoor een bestuurlijk
convenant en een uitvoeringsovereenkomst op te stellen;
2) Te kiezen voor scenario II in de solidariteit;
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3) Een pilot te starten in de samenwerking met Meierijstad en Bernheze voor het uitrollen van scenario III
en in te zetten op een samenwerkingsrelatie met IBN;
4) In te stemmen met de 18 beslispunten uit het bestuurlijk overleg – zie bijlage;
5) Aan IBN een lumpsumbedrag te vergoeden voor het afnemen van het basispakket scenario II ad. €
87.957 voor de periode van 01 juli 2021 t/m 31 december 2022;
6) Kennis te nemen van het positief advies van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Boekel
Vraag:
Blz 23 in gesprek met KBO’s om inzamelcontracten te evalueren => mogelijk in de nabije toekomsteen
andere inzamelwijze te komen; Kunt u hier over meer informeren? M.n. omdat ook het financiële belang
van de KBO hierbij aan de orde is.
Antwoord college:
De gesprekken met de KBO gaan over het samenspel van de van hen gevraagde inspanning in relatie tot
de financiële vergoeding. Wij vinden dat dit in balans moet zijn. Daarbij kijken we ook naar de werkwijze
van de regio.
Vraag:
Blz 31=> samen met andere regiogemeenten is een motie meegenomen naar VNG jaarcongres 2021
over afschaffen van het abonnementstarief WMO=> volgend de laatste info zijn hiervoor 2021 / 2022 van
het kabinet geen veranderingen te verwachten => vraag: komt hier van de betreffende gemeenten ( dus
ook van Boekel) een gecoördineerde 2e actiebrief te verwachten?
Antwoord college:
Dit is niet de verwachting. De VNG zet in op andere manieren van ‘omzeilen’ van het abonnementstarief
en hoopt hiermee proefprocessen uit te lokken. Boekel houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de
gaten.
Vraag:
Blz 33 vanaf 2022 wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd=> waarom is dit niet meegenomen in de risicoafwegingen?
Antwoord college:
Per 1 januari 2022 wordt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht.
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt.
Het huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige.
Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het
moment van de zorgvraag. Doel van de wetswijziging is het verminderen van administratieve lasten, het
sneller kunnen leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en het versterken van preventie.
Wij zijn binnen de ambtelijke organisatie op dit moment aan het inventariseren óf en welke wijzigingen er
plaatsvinden. Pas als we de gegevens paraat hebben weten we of er financiële consequenties aan
vasthangen. Wij schatten in dat het break even zal zijn en verwachten weinig/geen financiële risico’s.
Vraag:
Financieringssystematiek Participatiewet => BUIG ontwikkelingen Corona => waarom is dit niet
meegenomen in de risico-afwegingen?
Antwoord college:
Wij ontvangen financiële middelen van het Rijk; zowel ten behoeve van de Participatiewet,
Inkomensvoorziening, BUIG als ook om de consequenties van Corona te ondervangen middels de TOZO
en nu de TONK. Vooralsnog worden wij gecompenseerd door het Rijk en noodzaakt dit niet om dit mee te
nemen in de risico paragraaf.
Vraag:
Blz 34 Planschade Randweg =>hierover zijn toch afspraken gemaakt met provincie? Nu blijkt uit de tekst
dat deze toch voor rekening van onze gemeente zijn ? Er komt nog een Planschadeonderzoek. Wanneer
duidelijkheid over conclusies / resultaten van dit Planschadeonderzoek?
Antwoord college:
Zoals de tekst aangeeft zijn planschadekosten a.g.v. de randweg 100% voor de provincie. De drie
genoemde lopende planschadeverzoeken hebben betrekking op andere ruimtelijke besluiten. Elk
planschadeverzoek kent zijn eigen planning met de mogelijkheid van bezwaar en beroep.
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Zie Paragraaf 2.4 Aandachtspunten voor 2021.
Update invoering rechtmatigheidsverantwoording
"Wanneer de rechtsmatigheidsverantwoording met terugwerkende kracht wordt ingevoerd, wordt
gemeente Boekel met ingang van het verslagjaar 2021 immers zelf verantwoordelijk voor de
rechtmatigheidsverantwoording en moet het college een (onderbouwde) mededeling doen omtrent de
naleving van rechtmatigheid. De wetswijziging is niet alleen een technische verandering maar ook een
cultuurverandering die effect heeft op de bedrijfsvoering van de organisatie".
Vraag:
Hoe wordt hier in Gemeente Boekel vervolg aan gegeven?
Antwoord college:
Op dit moment is nog niet duidelijk per wanneer deze wetwijzing ingevoerd zal worden. Wij achten de
kans steeds groter dat de invoering zal plaatsvinden per d.d. 01.01.2022.
De rechtmatigheidsverantwoording heeft als doel om de kwaliteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering te
verbeteren. Dit pakken we samen op met ondersteuning van de accountant.
Naleving Europese aanbestedingsregels
"Aandachtspunt blijven de aanbestedingen rondom de automatiseringsomgeving. De dienstverlening
inzake de hosting en het beheer van het ICT-platform is niet Europees aanbesteed. de uitgaven in 2020
bedragen circa € 197.000 en liggen boven het EU-drempelbedrag voor diensten over een 4-jaars
periode".
Vraag:
Graag een toelichting wat hier niet goed gegaan is? Oftewel wat was de oorzaak en hoe wordt aandacht
aan dit probleem gegeven/ opgelost?
Antwoord college:
De gemeente Boekel heeft omstreeks 2012/2013 besloten om in de vorm van een pilot een deel van de
ICT omgeving te outsourcen. Hierbij is achteraf gezien niet de juiste procedure gevolgd. Het is echter
complex en kostbaar om de huidige omgeving te ontvlechten en opnieuw aan te besteden. We pakken dit
gefaseerd aan, waarbij we willen voorkomen dat we eerder gedane investeringen vervroegd moeten
afschrijven. De omgeving wordt in de komende jaren steeds meer modulair gemaakt, waardoor grote
onderdelen van de ICT omgeving leveranciersonafhankelijk worden en worden aanbesteed.
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Vragen Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel
Jaarverslag 2020
Wij hebben het jaarverslag vergeleken met de ambities en beleidsvoornemens in de begroting van 2020.
De volgende vragen staan voor ons centraal:
Vraag:
 Is datgene wat per programma is bereikt in 2020 ook financieel afgesloten?
Antwoord college:
Bij de jaarrekening worden de budgetten voor dat betreffende jaar afgesloten behoudens de
kredieten die een meerjarig karakter hebben en transitoria (nog te betalen, nog te
ontvangen).






Onderdeel “wat willen we nog bereiken na 2020”:
Vraag:
Hoe moeten we dit interpreteren? Zijn dit punten die opgenomen zijn voor jaarschijf 2020 en
niet / of deels zijn gestart?
Antwoord college:
Dat kunnen zowel activiteiten zijn die al eerder gestart zijn en nog langer lopen dan 2020 of
nieuwe activiteiten die in 2021 nog zullen starten.
Vraag:
Staan in deze opsomming onderwerpen genoemd die niet zijn begroot in begroting 2021?
En ja: stellen we met de jaarrekening dan ook de “wat zijn de nog te ondernemen stappen na
2020?” vast voor de begroting 2022?
Antwoord college:
Het is mogelijk dat sommige onderwerpen nog niet begroot zijn in 2021. Het vaststellen van
de jaarrekening betekent niet automatisch dat hiermee de te ondernemen stappen vastliggen
voor de begroting 2022. Sowieso dient de raad een besluit te nemen over het
beleidsvoornemen en daarvoor budget aan te wijzen.
Wij missen een tijdslijn achter de onderwerpen die “wat willen we nog bereiken na 2020? “ en
de daarbij behorende middelen. Graag zien we onderstaande toelichting bij de genoemde
onderwerpen met de daarbij behorende bedragen.







Vraag:
is er reeds budget voorzien maar wordt het doorgeschoven naar andere jaarschijven?
is er nog geen budget voorzien?
Betreft dit lokaal beleid?
Betreft dit uitvoering regionaal beleid?
Betreft dit uitvoering wettelijke taken?
Antwoord college:
Bij de tekstuele weergave van de programma’s zijn enkel de beleidsvoornemens opgenomen.
Deze voornemens zullen terugkeren bij het opstellen van de programmabegroting 2022 of
indien noodzakelijk bij de bijstelling van de programmabegroting 2021. Verdere uitsplitsing
van het budget is/wordt opgenomen in de financiële begroting 2022.
Nadere duiding van de aard van het beleid heeft nog geen plek gevonden in de P&C
documenten. Kan betrokken worden bij de verdere doorontwikkeling van de
informatiebehoefte van de raad in afstemming met de organisatie.
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Programma A:
1. Vraag:
Jaarlijks komt het onderdeel “gebruik van kengetallen om meetbare doelen te monitoren terug.
Wanneer kunnen we deze verwachten?
Antwoord college:
De gemeente Boekel past de wettelijke verplichte set van beleidsindicatoren toe (Bijlage A
Jaarrekening en programmabegroting). Daarnaast zijn in paragraaf 3.3.8. de kengetallen
opgenomen als verplicht onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen & risicobeheersing.
Meerdere officiële websites bieden veel informatie over kengetallen, ook van Boekel.
Denk aan: Coelo, CBS, Provincie Noord-Brabant, waarstaatjegemeente etc.
Programma B:
Vraag:
Wij lezen dat in 2020 het uitvoeren van asfalt en elementverhardingen en het duurzaam
versterken van een aantal wegbermen prioriteit heeft gehad daarnaast zien wij het onderwerp
ook weer terugkomen na 2020. Wat hebben wij in 2020 bereikt, welke wegen zijn verstrekt en
waren de begrootte kosten toereikend?
Antwoord college:
In 2020 is met name geïnvesteerd in de Rietven-Noordstraat-Peelkensweg. Daar is het budget
voor wegbermen gecombineerd met gepland asfaltonderhoud. Daarvoor is het budget 2020-2021
ingezet. We kijken nu naar de planning 2022 en verder.
Programma C
Vraag:
Volgens de begroting 2020 zou er prioriteit gegeven worden aan het faciliteren van circulaire en
grondgebonden landbouw, dit onderwerp zien wij in het jaarverslag niet terug komen. Wat is hier
de oorzaak van?
Antwoord college:
In het jaarverslag is dat niet opgenomen omdat er geen afwijkingen zijn geconstateerd. Dat
betekent niet dat er geen actie is ondernomen. In samenwerking met de regio wordt invulling
gegeven aan het meedenken en faciliteren van circulaire grondgebonden landbouw.
Lokaal wordt volop invulling gegeven aan uitvoering van het programma Vitaal Buitengebied
Boekel. Dit resulteert in veel bestemmingswijzigingen via veegplannen en veel ondersteuning
aan ondernemers door onze gebiedsregisseur buitengebied.
Vraag:
In de begroting is vermeld dat er prioriteit gegeven zou worden aan toeristische en recreatieve
ontwikkelingen versterken, dit zien wij niet terugkomen in het jaarverslag. Wat is hier de oorzaak
van? Wat is er gebeurt met het begrootte bedrag van deze post?
Antwoord college:
Het jaarverslag gaat over 2020. Met de begroting 2021 is extra budget begroot. Het effect
daarvan zal vanaf het jaar 2021 zichtbaar worden. Wel is in 2020 gestart met voorbereidingen
voor het opwaarderen van de toeristische routes ism de aanpassingen randweg.
Programma D
Vraag:
In de begroting 2020 is benoemd dat het onderhouden van kunstwerken onderdeel is van
programma D, in het jaarverslag staat dit niet benoemd. Betekent dit dat hieraan geen uitvoering
is gegeven? Indien nee, wat is er gebeurt met het begrootte bedrag van deze post?
Antwoord college:
Dit staat niet apart benoemd in de jaarstukken 2020, omdat dit (reguliere)
onderhoudswerkzaamheden zijn. Uiteraard wordt elk jaar uitvoering gegeven aan het
onderhouden van onze kunstwerken. (we hebben het hier niet civieltechnische kunstwerken)
Jaarlijks worden enkele kunstwerken schoongemaakt en zo nodig opgeknapt. Op deze manier
komen alle kunstwerken tijdig aan de beurt. We hebben structureel € 2.000 opgenomen in de
begroting en dit bedrag is benodigd voor onderhoud.
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Programma E
Vraag:
In de begroting staat de implementatie Wvggz benoemd als prioriteit, deze is niet meer benoemd
in het jaarverslag. Is de implementatie niet uitgevoerd? Indien niet: waarom niet en wanneer dan
wel? Wat zijn hiervan de financiële consequenties?
Antwoord college:
Een Wet dient uitgevoerd te worden en wordt derhalve onderdeel van het gewone reguliere werk
van de contactambtenaar. Indien nodig wordt u middels raadsmemo’s geïnformeerd over lopende
zaken en onderwerpen. Wij participeren in de regio op het gebied van de regionale
ontwikkelopgave beschermd wonen en wonen met begeleiding / GGZ problematiek.
In paragraaf 3.9 wordt de aanpak van Corona benoemd
2. Vraag:
Onder punt 3 staat benoemd dat er kosten zijn gemaakt voor het kwijtschelden van huren,
panden, verenigingen en buurthuizen. Het gaat om de huur kwijtschelding tijdens de harde lock
down waarbij er maar een beperkt deel door het rijk wordt vergoed. Kan men aangeven voor
welke verenigingen, dorpshuizen dit betreft? Kan het college ook een toelichting geven over de
afwegingen die zijn gemaakt om tot deze keuze te komen?
Antwoord college:
De lijn die aangegeven is door het ministerie is aangehouden ook voor maartschappelijke
verenigingen. Dat betreffen: KBO, Scouting, Stichting d’n Eik, PHV Dennenlust. In die lijn is ook
omgegaan met de vragen vanuit Nia Domo en De Horst waarbij op onderdelen lokaal maatwerk
is geleverd. Dit alles met als basis dat we het voorzieningenpeil op niveau willen houden.
Raadsvoorstel Voorjaarsnota

Programma B: Verkeer en Vervoer
1) Mbt B3:
Vraag:
-Betekent dit bedrag dat dit niet eerder was voorzien in de begroting Randweg en begroting
2021?
-Indien niet; Wie heeft hierover een besluit genomen? Waarom geen raadsbesluit?.
Antwoord college:
De zinssnede in de voorjaarsnota “buiten het contract met de Provincie” slaat op het contract
tussen provincie en aannemer. Deze werken zijn veelal mitigerende maatregelen en aldus wel
voorzien in onze overeenkomst met de provincie en zijn daardoor geen afwijking op de financiële
kaders van het project..
Programma C Economie &VHROSV
2) Vraag:
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Graag toelichting op C5 kosten herontwikkeling Boekels Ven
-Waarom kost het de gemeente 10.000 euro?
-Wat wordt hiermee beoogd?
-Waarom geen raadsvoorstellen
Antwoord college:
De particuliere initiatiefnemers wensen Camping Boekels Ven te herontwikkelen. Dit proces loopt
lang maar past binnen de eerder door de raad aangegeven kaders. Hierbij is het van belang dat
we als gemeente onze (juridische) positie goed kennen. Ons is geadviseerd een taxatie op te
stellen. Voor de taxatie en juridische ondersteuning in dit proces is een bedrag van € 10.000,00
opgenomen. Het betreft in de basis een particulier initiatief. Daardoor is het niet zeker of er een
resultaat kan worden gepresenteerd in 2021.
Programma D: Onderwijs& Sport, cultuur en recreatie
3) Mbt D7:
Vraag:
Dit onderwerp gaat over boomverzorging. De praktijk laat zien dat dit beleid niet goed aansluit bij
wat er nodig is en sprake is van veel achterstallig onderhoud. Gemeenschapsbelang kan dan ook
instemmen met het verhogen. Echter: Gemeenschapsbelang pleit er voor dat er een
geactualiseerd beleidsplan boomverzorging komt waarin de ambities die het College nastreeft
zijn verwoord en wij ons daarover kunnen uitspreken. Wanneer kunnen wij die verwachten?
Antwoord college:
Ons boombeheerplan dateert van augustus 2012. Op basis daarvan wordt ons boomonderhoud
telkens voor 3 jaar aanbesteed. Ervaring leert ons dat binnen de aanneemsom de gewenste
kwaliteit niet gehaald wordt. Dit jaar volgt een nieuwe aanbesteding. Op basis van de
boominspectie van afgelopen voorjaar voorzien wij een benodigde structurele verhoging van ons
budget. Dat is nu opgenomen. Op dit moment werken we aan een complete herziening van het
boombeheerplan. Dan gaan we (raadsbesluit) hernieuwde keuzes maken in gewenste kwaliteit
versus budget.
4) Vraag:
Toezegging burgemeester in begrotingsbehandeling 2021 (november 2020) dat de eerdere
toezegging uit 2019 om beleid grafrechten te actualiseren in 2020 niet is uitgevoerd en in 2021
wordt opgepakt. Dit punt staat niet op de memo toezeggingen die we als raad hebben ontvangen.
Gemeenschapsbelang wil deze toezegging onder de aandacht brengen bij de burgemeester
zodat alsnog hieraan invulling kan worden gegeven en we willen dit graag terug zien in de
notulen van deze vergadering. Graag reactie van de burgemeester hierop.
Antwoord college:
In 2022 zal een analyse en een nieuwe beleidsafweging plaatsvinden met betrekking tot de
toekomst van onze begraafplaatsen. De financiële toekomst maakt daar onderdeel van uit. De
resultaten daarvan zullen in de volgende bestuursperiode ter besluitvorming worden voorgelegd.
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Vragen VVD betreffende jaarrekening 2020 en voorjaarsnota 2021
Vragen betreffende jaarrekening 2020:
Vraag:
-Mobiliteitsvisie mist in planvorming 2020 en verder!
Antwoord college:
De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld van € 150.000 voor het opstellen van een gemeentebrede
mobiliteitsvisie. Uit de notulen van de betreffende raadsvergadering denken wij te kunnen extraheren wat
de doelen van de raad zijn. Om over en weer de verwachtingen te managen willen we de raad in de
oktobervergadering expliciet in laten stemmen met de onderzoeksopzet. Daarna is helder wat de exacte
kosten zijn en wat we daarvoor krijgen.
Vraag:
- RES/duurzaamheid -> moet hier iets van opgenomen worden?
Antwoord college:
De actiepunten uit de Duurzaamheidsagenda (waarin de RES in begrepen) vindt u niet apart terug. Met
het te nemen raadsbesluit op de duurzaamheidsagenda zijn de middelen voor de komende twee jaar
voorzien.
Vragen betreffende de Voorjaarsnota 2021:
B5 laadpalen
Vraag:
- Aandacht voor de kosten -> raadsvoorstel?
Antwoord college:
Zoals opgenomen in de tekst. In de oktoberraad wordt een voorstel aan u voorgelegd.
Vraag:
C5 Boekels ven -> waar gaat dit over -> nog steeds in gesprek over herontwikkeling grondruil nodig
taxatie manier afgesproken. -> Missen informatie in deze als raad. Over onderwerpen met
maatschappelijke impact zou het goed zijn als de raad geïnformeerd wordt. (via memo of mededelingen)
Antwoord college:
De particuliere initiatiefnemers wensen Camping Boekels Ven te herontwikkelen. Dit proces loopt lang
maar past binnen de eerder door de raad aangegeven kaders. Hierbij is het van belang dat we als
gemeente onze (juridische) positie goed kennen. Ons is geadviseerd een taxatie op te stellen. Voor de
taxatie en juridische ondersteuning in dit proces is een bedrag van € 10.000,00 opgenomen. Het betreft in
de basis een particulier initiatief. Daardoor is het niet zeker of er een resultaat kan worden gepresenteerd
in 2021.
Vraag:
C6
VVV -> waar gaat dit over, wat staat hier nu?
Antwoord college:
Met de VVV zijn regionaal afspraken gemaakt om de regio EN Boekel beter op de kaart te krijgen. Dat
betekent extra inspanningen en kosten. Dat doen we tot en met 2023. In 2023 houden we een evaluatie
en komen we met een raadsvoorstel voor de periode vanaf 2024.
Vraag:
E2 is dit bewust euro 24.000 zodat het niet naar de raad hoeft? - valt dit onder corona kosten, als
verenigingen naar raad moet waarom dit dan niet? (Gemeenschapshuis -> helpen om dit te behouden.
Alle kwijtscheldingen opgeteld -> raadsvoorstel) hoe verhoud zich dit tot de landelijke regelingen voor
ondernemers en de andere ondernemers in Boekel.
Antwoord college:
De huurovereenkomst met de exploitant van Nia Domo liep t/m 31 december 2020 en dat bepaalt het
bedrag van € 24.000,-.
De gevolgen van de coronacrisis en de RIVM richtlijnen hadden een grote impact op de omzet van de
exploitatie en derhalve voor de exploitant. De huurder heeft in 2020 zoveel als mogelijk aan zijn financiële
verplichtingen voldaan, echter was de huurder niet in staat de gehele huur over 2020 te betalen. In
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overleg is gekozen voor continuiteit van de exploitatie. Na overleg met de exploitant heeft het College
heeft ingestemd met het kwijtschelden van de helft van de openstaande huurschuld. Voor de andere helft
is een betalingsregeling getroffen. Hier is dus maatwerk geleverd en gekeken naar de menselijke maat
‘Wat heeft Boekel eraan’.
Het gehele jaar door hebben we de negatieve gevolgen van corona zoveel als mogelijk beperkt voor de
Boekelse samenleving, waarbij we met u hebben afgesproken (en dit ligt ook in de lijn van de afspraken
met het Ministerie) dat we de financiële gevolgen in zijn totaliteit verzamelen en zullen verantwoorden
richting uw raad middels o.a. de jaarrekening en voorjaarsnota.
Algemeen programma E
Vraag:
-> veel verschuivingen wat zegt dat? Is er minder grip, ziet de wethouder een oorzaak?
Antwoord college:
De stijgende lijn in kosten is al jaren zichtbaar omdat er meer beroep gedaan wordt op gemeentelijke
voorzieningen en zorgvragen complexer worden.
De verschuivingen geven aan dat we onze budgetten goed in beeld hebben, waardoor we kunnen
schuiven binnen de pijlers in het Sociaal Domein (of daarbuiten). Open eind financieringen zijn moeilijk
te voorspellen, waardoor er middelen kunnen worden ingezet voor andere belangrijke pijlers binnen het
Sociaal Domein. We proberen, door te ontschotten, de middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te
zetten. De grip op financiën is juist heel sterk! We blijven als Boekel financieel gezond doordat we het
met elkaar goed in de grip hebben en weten wat er speelt op de verschillende domeinen.

Z/045768 AB/029247

11

Raadsvergadering 24 juni , (openstaande) vragen van de D.O.P.
1. Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2020 gemeente Boekel.
Vraag:
- Het overschot, hoe is dat ontstaan en welke mogelijkheden heb je met het overschot (korte en langere
termijn)?
Antwoord college:
Het voordelig resultaat is ontstaan door meerdere afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen zijn op
hoofdlijnen vermeld op pagina 3; Jaarrekening 2020 in één oogopslag.
Nota financieel beleid 2021: 5.6. De gemeenteraad stelt eerst het rekeningresultaat vast, middels het
toepassen en hanteren van (verslaggevings)voorschriften zoals verwoord in de BBV. De
resultaatbepaling resulteert uiteindelijk in een resultaat waar de raad bestemming aan moet geven
(resultaatbestemming). De bestemming kan zijn een specifiek doel of het toevoegen of onttrekken van
het resultaat aan de algemene reserve. Bij een negatief resultaat dient de raad aan te geven hoe dit
gedekt moet worden.
Vraag:
- De accountantsverklaring. Wat vindt het college van het rapport, wat vindt het college van de
aanbevelingen en wat doe ermee als college? Een nadere toelichting op de kengetallen/grafiekjes en wat
betekent dat voor de gemeente Boekel, welke aandachtspunten levert dat op?
Antwoord college:
Een goedkeurende controleverklaring geeft aan dat de jaarrekening getrouw en rechtmatig is; het college
heeft gehandeld binnen de kaders zoals die opgenomen zijn in de BBV.
Aandachtspunten en aanbevelingen worden meegenomen bij toekomstige invulling van een betreffend
onderwerp.
Een belangrijke indicator die ook de provincie toepast betreft de ratio van het weerstandsvermogen. De
accountant concludeert, evenals de provincie, dat het weerstandsvermogen van de gemeente Boekel
uitstekend te noemen is.
Vraag:
- Hoofdstuk risico’s pag. 28 e.v. van de jaarrekening.: wat zijn hieruit de belangrijke zaken voor de raad
en welke aandachtspunten hebben we voor 2021 e.v.?
Antwoord college:
Alle gekwantificeerde risico’s zijn belangrijk en tellen mee in de vergelijking met de weerstandscapaciteit.
M.a.w. kan de gemeente alle risico’s opvangen middels het eigen vermogen (als die zich zouden
voordoen). Zoals hiervoor aangegeven is het weerstandsratio uitstekend te noemen. Met name de open
eindregelingen en de herverdeling van het gemeentefonds kunnen in de toekomst een risico betekenen.
Vraag:
- Wat zijn belangrijke verschillen met de begroting, waarom en is er behoeft tot actie op dat punt voor nu
of de komende jaren?
Antwoord college:
Zie pagina 3 Jaarrekening 2020 in één oogopslag
2. Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2020 gemeente Boekel.
Vraag:
- Er zijn veel verwijzingen, is het niet mogelijk om die verwijzingen op te nemen (eventueel als bijlagen,
nu moet je documenten bij elkaar zoeken om het te begrijpen)?
Antwoord college:
Is ook de oproep van GVB: Graag verwijzen naar pagina/paragraaf vermelding -via IBabs en/of digitale
link-. Nadere invulling kan betrokken worden bij de verdere doorontwikkeling van de informatiebehoefte
van de raad in afstemming met de organisatie.
Vraag:
- De gemeente heeft geen “spaarpotje”, een beperkt budget eigen middelen en als je
projecten/activiteiten uit wilt voeren ga je daar een krediet voor aan. Klopt dit ?
Antwoord college:
Als u met de woorden krediet bedoeld het aantrekken van een lening, dan klopt deze stelling.
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Vraag:
- Toelichting op de systemen, de gemeente is verplicht om het kasstelstel te gebruiken, wat betekent dat
of hoofdlijnen? Vergelijk dat eens met andere systemen, wat zijn wezenlijke verschillen?
Antwoord college:
Gemeenten werken in hun boekhouding met een stelsel van baten en lasten. Dit is vastgelegd in het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bij een baten-lastenstelsel worden uitgaven en ontvangsten
voor geleverde of ontvangen diensten verantwoord aan de hand van daadwerkelijk gebruik in dat jaar. Op
deze manier kunnen kosten direct gekoppeld worden aan de producten of diensten.
Vraag:
- Vrije ruimte: geef eens met een paar voorbeelden aan hoe je kunt “spelen” met die beperkte vrije ruimte.
Stel je dat geen kerstverlichting/feestverlichting meer realiseert maar i.p.v. daarvan doe je de helft voor
verlichting en de andere helft voor project X, klopt dat?
Antwoord college:
Als de bestaande verplichtingen (contracten) zijn afgelopen kunt u ervoor kiezen hiermee (deels) niet
meer door te gaan. Op dat moment kunnen deze middelen worden ingezet voor andere projecten.
Vraag:
- Voor de risico’s wordt er verwezen na de jaarrekening. Die gaan over 2020. Zijn er nadien nog risico’s
ontstaan of zijn die al verwerkt in de risico-paragraaf van het jaarverslag/jaarrekening 2020.
Antwoord college:
Bij het opstellen van de jaarrekening moeten alle actuele risico’s in beeld worden gebracht. Dit houdt in
dat voordat de accountant de jaarrekening komt controleren (begin april) alle risico’s in beeld moet zijn.
Dus tussen het moment van jaarrekeningcontrole en opstellen voorjaarsnota zit nagenoeg geen verschil
qua actualiteit.
Vraag:
- In het verleden is 1 miljoen als extra ruimte aangehouden voor calamiteiten. Is die miljoen nog
voldoende gezien de recentelijke ontwikkelingen van de laatste jaren?
Antwoord college:
Er is nog nooit gebruik gemaakt van de vaste algemene reserve van € 1 miljoen. De noodzaak om dit
bedrag aan te passen is er niet en wordt ook niet verwacht.
Vraag:
- De gemeente werkt niet met diverse bestemmingsreserves. Prima maar is het niet wenselijk om voor
bepaalde “ zware” projecten zoals corona, WMO daar toch een aparte bestemmingsreserve te creëren.
Antwoord college:
Het college acht dit niet wenselijk. In lijn met ons beleid van de afgelopen 10 jaar beperken we het aantal
bestemmingsreserves. Ervaring is dat we ook zonder deze reserves het gewenste niveau van
dienstverlening kunnen leveren.
Vraag:
Pagina 21: zijn er voor de implementatie voor personeelssystemen /bestemmingsreserves aangelegd?
Antwoord college:
Nee.
Vraag:
- Wat zijn raadsbesluiten, collegebesluiten, wat zit nog in de pijplijn en hoe zit je dat terug? Kun je dat per
project aangeven?
Antwoord college:
Wij hebben het vermoeden dat u bij deze vraag refereert naar het overzicht investeringen. Met het
opstellen van de begroting 2022 zal er een kolom worden toegevoegd waarbij u in één oogopslag dit kan
terugvinden.
Vraag:
- Waar zitten grote verschillen met de begroting, waarom? Wat is het effect daarvan op de begroting
2021?
Antwoord college:
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Op pagina 9, 10 en 11 van de onderhavige voorjaarsnota 2021 zijn de verschillen opgenomen.
Vraag:
- Hoeveel ruimte voor nieuw beleid is er, maak dit s.v.p. inzichtelijks middels enkele voorbeelden.
Antwoord college:
Op pagina 11 van de onderhavige voorjaarsnota 2021 kunt het saldo in kader D (Saldo voorjaarsnota
2021) terugvinden.
Vraag:
- De verkiezingen in 2022, geen extra kosten daarvoor?
Antwoord college:
Op dit moment wordt een evaluatie gehouden van de laatstgehouden verkiezingen.
Overwogen wordt om volgend jaar ook weer de mogelijkheid te bieden om vervroegd te kunnen
stemmen. Briefstemmen is geen succes gebleken en zal waarschijnlijk niet meer worden toegepast.
De extra kosten die hiermee gemaakt worden zullen waarschijnlijk gecompenseerd worden via de
algemene uitkering.
Vraag:
- Wat kunnen we verwachten maar wat nog niet zeker is?
Antwoord college:
De risico’s die nog niet zijn in te schatten zijn opgenomen in paragraaf 3.3.4. Niet gekwantificeerde en
overige risico’s (pag.35 jaarrekening)
Vraag:
- Inleiding. Het systeem van planning en control werkt vanaf 2004, wat zijn de verbeteringen in
vergelijking met eerst. Welke zijn nog verbeteringen mogelijk?
Antwoord college:
Het totale Planning & Control proces is verbeterd; beperkte bijstelmomenten (voorjaarsnota en burap),
korte doorlooptijden, meer control op de budgetten, heldere kaders (Nota financieel beleid, Verordening
212, 213 en 213a) en actueel houden van (financiële) kennis. Zo wordt eind 2021 een financiële cursus
gegeven aan alle budgethouders..
Vraag:
- Pagina 4: kunnen de effecten/behaalde doelen concreter?
Antwoord college:
Afhankelijk van de aard van de doelstelling en in samenhang met de randvoorwaarden zou dit kunnen
maar is niet altijd op voorhand aan te geven.
Vraag:
- B4: wat is degeneratievergoeding?
Antwoord college:
Dat is een bedrag dat nutsbedrijven moeten betalen als ze een verharding opbreken en terugstraten.
Vaak is dan na een half jaar nog extra onderhoud nodig vanwege nazakkingen. Dat bedrag wordt
standaard vergoed. Dat heet een degeneratievergoeding.
Vraag:
- Inhuur jeugdconsulent, wordt dit dus structureel opgenomen in het personeelsbestand/formatie?
- Wat er staat ligt vast, zijn er mogelijke verwachtingen?
Antwoord college:
Inhuur jeugdconsulent – Begin januari 2021 hadden we, door omstandigheden, een onderbezetting in
Team Jeugd. Het team Jeugd bestaat uit externe medewerkers – niemand is in dienst van de gemeente
Boekel. De onderbezetting is de verantwoordelijkheid van ONS Welzijn, die niet in de gelegenheid waren
om op korte termijn personeel te leveren. Derhalve waren wij genoodzaakt om personeel in te huren.
Deze kosten hebben wij verhaald op ONS Welzijn middels het korten op het subsidiebudget.
In de bedrijfsvoering zijn we nu bezig om deze afhankelijkheid om te buigen – als gemeente streven we
ernaar om consulenten Wmo en Jeugd in dienst te hebben van de gemeente. De gemeente is namelijk
verantwoordelijk voor de 2e lijns toegangstaken vallend onder de Wmo en Jeugdwet.
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Vraag:
- Thuiswerk. Vanwege het feit dat we te maken hebben met corona is er meer vanuit thuis gewerkt en zijn
op de werkplek aanpassingen gedaan voor binnen de nieuwe regels te kunnen werken. Een vet
compliment hoe er in deze tijd gewerkt is. Is thuiswerk al nieuw beleid ontwikkeld of wordt dat gedaan?
Antwoord college:
Een compliment aan de medewerkers is zeker op zijn plaats. Ondanks de onzekerheid die corona met
zich heeft gebracht en de beperkingen die het thuiswerken kent, is er veel werk verzet en heeft de
inwoner er geen noemenswaardige last van gehad.
Op dit moment wordt het thuiswerken tegen het licht gehouden. Bepaalde werkzaamheden lenen zich
uitstekend voor thuiswerken. Bij andere werkzaamheden merken we dat er grenzen zijn aan het
thuiswerken.
In de overleggen met de OR is dit regelmatig onderwerp van gesprek. Het thuiswerken zal zeker ook na
het coronatijdperk (net als voor het coronatijdperk ook het geval was) een plek krijgen in de wijze waarop
er gewerkt wordt. De wijze waarop is, zoals aangegeven, nog onderwerp van gesprek.
Vraag:
- Scherp aan de wind. Het college zegt ons scherp aan de wind te moeten varen en toch regelmatig zien
we bedragen staan die via de voorjaarnota worden meegenomen. Graag uitleg en wat is dan de rol van
de raad?
Antwoord college:
Een van de doelstellingen van het college en de raad is om behoedzaam om te gaan met
gemeenschapsgeld en te zorgen voor een gezonde vermogens- en financiële positie; het zogenaamde
voorzichtigheidsbeginsel.
Ondanks deze voorzichtige houding kan het toch voorkomen dat gedurende het jaar ontwikkelingen zich
kunnen voordoen die op korte termijn om een besluit vragen met bijbehorende financiële consequenties.
Deze financiële consequenties worden dan meegenomen bij de voorjaarsnota en aan de raad
voorgelegd. Ons kader daarbij is de nota financieel beleid en de financiële verordeningen die door de
raad in december 2020 zijn vastgesteld.
Gemeenschappelijke regelingen 2021.
Vraag:
Tegen de gemeenschappelijke regelingen hebben de raden ja tegen gezegd omdat zij de meerwaarde
inzien om op een aantal terreinen samen te werken met andere gemeenteraden. Per thema wordt
bekeken welke gemeente het beste is voor de gemeente Boekel. Ook worden bepaalde taken door een
andere gemeentes voor de gemeente Boekel uitgevoerd.
Hoe kunnen we als raad de betrokkenheid verhogen en op welke manier kan het gevoel van
eigenaarschap (voor de raad) versterkt worden?
Antwoord college:
Op allerlei manieren worden de raden (meer) betrokken bij gemeenschappelijke regelingen, zoals
informatieverstrekking via themabijeenkomsten, rondjes langs de raden en regionale
raadsbijeenkomsten. De griffies van de verschillende gemeenten hebben daar ook een rol in.
De colleges zijn verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de gemeenteraad. Dat gebeurt in Boekel
via de raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven (al dan niet in de vorm van een memo), maar ook via
het rondje regio in de commissies. De kadernota’s van de diverse gemeenschappelijke regeling zijn
daarbij bij uitstek het middel om een gewenste richting voor de toekomst aan te geven. Focus op wat nu
echt belangrijk is (op hoofdlijnen) en een lange adem is daarbij van belang.
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