Openstaande vragen fractie VSP tijdens raadsvergadering 12 juli

RIB 21.56 Meicirculaire 2021 en algemene ontwikkelingen m.b.t. het Gemeentefonds




Met betrekking tot de cultuurmiddelen in 2021 zal het college een besluit nemen over de wijze
waarop deze middelen worden verdeeld. Het bedrag van € 102.492 is overigens aanvullend op
de eerder verdeelde middelen m.b.t. cultuur, waarover u bent geïnformeerd in het
raadsinformatiebulletin van 6 mei 2021 (nr. 21.36). Welke criteria zal het college hanteren voor
de verdeling en hoe wordt de Raad hierover geïnformeerd?
Zie RIB 21.66.
De ophoging van de raming in 2022 bestaat met name uit de taakmutatie voor de Wet Open
Overheid (Woo). De ophoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds bestaat hierbij
uit een incidenteel deel (voor de periode 2022 tot en met 2026 € 24,98 miljoen per jaar
landelijk, voor onze gemeente € 51.663) en een structureel deel (€ 21,03 miljoen landelijk in
2022, voor onze gemeente € 43.577 in 2022, oplopend naar structureel € 42,06 miljoen vanaf
2026). ’22 – landelijk circa € 46 miljoen waarvan € 95.240 voor onze gemeente. Zal deze
verhouding aangehouden worden voor de jaren 2026 e.v.?
Het bedrag van € 95.240 is indicatief voor het structurele bedrag voor 2026 en verder, maar de
exacte bedragen zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de tussenliggende periode.

Meicirculaire


De gemeente ontvangt compensatie van het Rijk over 2020 waar het gaat om gederfde
inkomsten betreffende Corona, inclusief kwijtscheldingen. Kunt u aangeven welke
leges/heffingen u heeft kwijtgescholden van onze burger? Als niet, waarom niet?

In onderdeel 2.8 paragraaf Covid-19 van de jaarverantwoording 2020 (pagina 115 / 116) is een
totaaloverzicht opgenomen van de financiële gevolgen van Corona over 2020. Hier zijn geen
kwijtscheldingen aan individuele burgers in opgenomen. Voor zover er wel sprake is van
kwijtschelding is het overigens niet te bepalen of dat een direct gevolg is van Covid-19. Uiteraard
kunnen wij op deze plek niet ingaan op individuele gevallen.


De accressen zijn t.o.v. september 2020 negatiever. Zoals vermeld zijn de accressen niet
aangepast aan de rijksuitgaven i.v.m. coronacompensatie. Het accres valt tegen vanaf 2022 als
gevolg van lagere loon- en prijsontwikkeling, lagere rentelasten en lagere EU-afdrachten. Zal
het tegenvallend accres in latere jaren gecompenseerd door gunstige, verwachte ontwikkeling
voor Valkenburg?

Het accres wordt landelijk bepaald en staat los van ontwikkelingen specifiek in onze gemeente. In
de ontwerpbegroting 2022 wordt uw raad nader geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen in
het gemeentefonds (waaronder het accres) naar aanleiding van de septembercirculaire 2021.


Extra inkomsten Jeugdzorg: Het bedrag voor 2022 is naar verwachting ‘hard’, echter in hoeverre
er aanvullende bestedingsvoorwaarden (en dus mogelijk kosten) komen (aanpak wachtlijsten en
aanstelling praktijkondersteuners jeugd) weten we pas bij septembercirculaire. In hoeverre
houdt de college hier rekening mee?

De extra inkomsten Jeugdzorg zijn onderdeel van de Algemene Uitkering van het gemeentefonds.
Hier zijn geen bestedingsvoorwaarden vanuit het Rijk op van toepassing. Dat laat onverlet dat
onze gemeente zelf wel een opdracht heeft om de kostenstijgingen terug te dringen. Hiervoor
verwijzen wij naar het versterkingsplan sociaal domein, zoals dat bij uw raad staat geagendeerd.

