Vragen Raadsvoorstel
Jaarrekening 2019
Programma 1
GroenLinks/PvdA/D66
1. Wat levert Podium 24 op?
ANTWOORD
Podium24 is het werkgeversservicepunt dat primair de doelgroep van de Participatiewet bemiddelt
naar de arbeidsmarkt. Dat levert voor de gemeenten een besparing op de uitkeringslasten op en
voor werkgevers een bijdrage aan de economie door het leveren van gekwalificeerde
arbeidskrachten.
2. Er wordt een business controller aangesteld. Wat gaat deze functie ons kosten?
ANTWOORD
Functiewaardering dient nog plaats te vinden. Momenteel is er sprake van inhuur. Toekomstige
kosten kunnen mede afhankelijk zijn van wijze van invulling ( inhuur of in eigen dienst)
3. U gaat het probleem in het sociale domein oplossen door alles beter door te rekenen? Welke
uitkomsten verwacht u?
ANTWOORD
Een voorspelling is nu nog niet concreet te doen. Wel is aan de orde om financiële duurzaamheid
te koppelen aan innovatie waardoor de gewenste effecten kunnen worden bereikt. Mede door de
ondersteuning van bussinesscontrollers is een veel meer inzicht en worden financiën, beleid en
uitvoering gekoppeld. Het is van belang om goed inzicht te hebben en op basis van die analyse
over te gaan tot realisering van de gewenste uitkomsten.
EML
1. pag. 24: Hoe groot is de vergoeding die Podium 24 ontvangt vanuit het gemeentelijk bestand
Participatiewet?
ANTWOORD
a. Bemiddelingsfee € 69.000 / € 1.500 per persoon = 46 personen
b. Coördinatie LKS € 360 p.p. x 18 personen = € 6.480 (wettelijke verplichting conform art.
10d Pw, LKS hangt samen met beperkt arbeidsvermogen)
c. Coördinatie USS € 360 p.p. x 1 persoon = € 360 (conform artikel 8
reintegratieverordening). USS wordt aan werkgever verstrekt wanneer
arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden wordt aangegaan, verstrekt aan
doelgroep Participatiewet
2. Pag.24: Hoe groot is het bedrag aan schadelastbeperking op jaarbasis?
ANTWOORD
Schadelastbeperking ofwel bemiddelingsfee bedraagt € 69.000 voor 2019
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3. Pag.26: Graag specificatie van de kosten JeugdzorgPlus.
ANTWOORD
Regio

E-M
Aantal cliënten
Aantal etmalen

27
3.368

Aandeel
119

14.252

23%
24%

4. Pag.37: Ongediertebestrijding. Hoe komt dit onderwerp in deze paragraaf?
ANTWOORD
Deze valt onder taakveld 7.4 milieubeheer. Te zien valt met het opstellen van de nieuwe indeling
van de begroting in 2019 dat deze per ongeluk gekoppeld is aan programma.1.2 Vitale inwoners
en gemeenschappen. De rest van taakveld 7.4 milieubeheer is bij ons gekoppeld aan programma
3.3. klimaat en energie.
Ongediertebestrijding staat dus onterecht onder programma 1. Vanavond zullen we aan moeten
geven dat deze daar onterecht staat, goed is opgemerkt en dat we dit in de begroting 2021
corrigeren.
5. Pag.38: Onderhoud sportvelden is zeer duur. Is er voldoende toezicht op het onderhoud? Gebeurt
dit onderhoud efficiënt? Waarom worden de dure Heras Hekwerken geplaatst rond de velden?
ANTWOORD
Onderhoud sportvelden is inderdaad een kostbare, maar wel dankbare aangelegenheid. Vele
kinderen en inwoners maken gebruik van onze sportcomplexen en trapveldjes. Om deze
sportvelden in goede conditie te houden en efficiënt te gebruiken zijn middelen nodig. Het aantal
teams en het aantal velden dienen in verhouding te zijn, het is niet zo maar mogelijk om een
accommodatie uit te breiden als een vereniging enkele teams extra krijgt door een ledengroei. We
proberen hier zo goed mogelijk op te anticiperen door goed en tijdig onderhoud uit te voeren. In
2019 hebben we te kampen gehad met een aantal problemen. Door de extreme droogte hebben
we meer moeten (laten) beregenen. Op een veld hebben we een schimmel gehad, dit veld
hebben we moeten renoveren. Daarnaast zijn we aan het overstappen van de kunstmeststoffen
naar organische meststoffen, dit is enerzijds beter voor de mat, anderzijds duurzamer omdat we
met natuurlijke meststoffen werken. De bodemkwaliteit verbetert hierdoor waardoor we minder last
krijgen van de droogte op termijn en onkruiden in de mat. Omdat het budget onder druk staat
proberen we inventief te zijn. We hebben derhalve houten sportcomplexafrastering vervangen
door stalen. Zowel de technische als financiële levensduur is veel hoger, bovendien is het minder
inbraakgevoelig
VVD
Vooraf. Wij willen onze dank uitspreken aan diegenen die dit boekwerk hebben samengesteld. De
kwaliteit gaat jaarlijks vooruit en verdient onze waardering.
6. In de tabel op pagina 4 valt te constateren dat twee van de vijf Programma’s meer dan 80% zijn
gerealiseerd. Een van deze is programma 1 wat niet betekent dat er een flink financieel tekort is
ontstaan. Op pagina 5 is vermeld dat er een business controller is aangetrokken voor het Sociaal
Domein.
Vraag: zijn al eerste resultaten te melden welke ook invloed hebben op de stijgende tekorten?
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ANTWOORD
We hebben veel meer zicht op (financiele-) trends. Op basis van het juiste inzicht kunnen de juiste
gerichte acties worden ondernomen. (we hebben inzicht in bijvoorbeeld de effecten van het nu
nog geldende woonplaatsbeginsel, het abonnementstarief bij huishoudelijke hulp)
7. Op pagina 26 wordt uitgelegd hoe het tekort op Jeugdzorg voornamelijk is ontstaan. Hier blijkt dat
voor het merendeel Den Bosch dit veroorzaakt en niet Maastricht, door laat af te rekenen. Den
Bosch moet zich toch ook realiseren dat dit voor de andere gemeenten niet werkbaar is.
Vraag: is er al enig actie ondernomen richten Den Bosch om hier met klem aandacht voor te
vragen, wel of niet via Maastricht?
ANTWOORD
Er is niet specifiek actie ondernomen richting Den Bosch of nu Roermond. Enerzijds omdat E-M
als mogelijke beheersmaatregel heeft gekozen om zelf meer te gaan sturen en monitoren op de
ontwikkelingen in de regio alsmede ook de ontwikkelingen in Zuid-Nederland. Goed om hierbij te
vermelden is dat wanneer het nieuwe woonplaatsbeginsel in 2022 wordt ingevoerd, de kosten
voor jeugdzorg Plus zeer fors zullen afnemen. Voor 2019 was er namelijk géén enkele cliënt die
voor rekening zou komen voor onze gemeente o.b.v. het nieuwe woonplaatsbeginsel. Uiteraard
staat hier vanaf 2022 ook een lagere bijdrage vanuit het Rijk tegenover maar de verwachting is
wel dat dit een positief effect heeft op onze kosten.
Anderzijds is net na de zomer door Den Bosch aangegeven dat de verwachting was dat de kosten
voor Eijsden-Margraten lager zouden zijn dan verwacht (circa € 1 miljoen) en is hiermee het
voorschot naar beneden bijgesteld. Bij de definitieve afrekening in mei 2020 over 2019 bleek
echter het omgekeerde het geval. Dit had met name te maken dat de regio Zuid-Limburg bijna 1
miljoen meer moest betalen aan het regio-aandeel omdat overige regio’s met name in de 2e helft
van 2019 minder Jeugdzorg-Plus hadden toegekend gekregen. Vanwege de voogdijmaatregelen
die samenhangen met instelling Icarus in onze gemeente heeft de gemeente Eijsden-Margraten
ongeveer 25% aandeel in het Zuid-Limburgse aandeel van de kosten. Dit is zeer fors te noemen.
Het bedrag per gemeente is pas laat bekend gemaakt omdat eerste de accountantscontrole bij
zorgaanbieders moest worden afgerond om volledige zekerheid te krijgen over de kosten en de
daarbij behorende verdeling. Vanwege de toename van gebruik in regio Zuid-Limburg in de 2e
helft van 2019 en een afname in het gebruik van de overige regio’s in Zuid-Nederland wordt de
gemeente Eijsden-Margraten dus dubbel hard getroffen. Dit terwijl de signalen over het eerste
halfjaar van 2019 juist tegenovergesteld waren.
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