Overzicht raadsvragen 1e financiële rapportage
Partij

Vraag

Antwoord

CDA

Programma 2 Sociaal Domein,
Onderwijs en Volkshuisvesting: Er
zijn incidentele extra kosten van
€17.000 bij Chill-Out. De toelichting
is onduidelijk en roept vragen op.
Met name n.a.v. onderstaande
passage.

Chill Out is een bestaande voorziening met een al
bestaand financieel voordeel op zorgkosten
Er zijn echter te weinig vrijwilligers om het project in
stand te houden en daarom zijn er extra middelen
beschikbaar gesteld om het project te kunnen
voortzetten. Dit om het financiële voordeel te
behouden.

“Het is een bestaande voorziening.
De besparingen uit het project zijn
groter dan de kosten maar komen,
omdat het al een bestaande
voorziening is, al tot uiting in de
programmakosten jeugd.”

Geven het aantal beschikkingen dat dan afgegeven
zouden worden bij het wegvallen van Chill Out
zouden de kosten daarvan – op basis van de huidige
bezetting - € 23.047,00 zijn.
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Is er nu sprake van een besparing
en een voordeel of een nadeel? Uit
de toelichting blijkt dit onvoldoende
en daarom willen wij een nadere en
uitgebreidere toelichting.
Is het college op de hoogte dat de
raad via de tussentijdse
rapportages op de hoogte gesteld
wenst te worden over de actuele
situatie met betrekking de extra
specifieke toezicht bevindingen van
de provincie?
Zo ja? Waarom is deze informatie
niet meegenomen in de 1e
financiële rapportage? Zo nee?
Graag uitleg.

De VVD wil alsnog door het college
actueel geïnformeerd worden met
betrekking de extra specifieke
toezicht bevindingen van de
provincie. Wij verzoeken u deze
informatie zo spoedig mogelijk met
ons te delen.

Na inzet van deze € 17.000,00 is het financieel
voordeel dus nog steeds aanwezig maar minder
groot dan voorheen.

Dat is het college niet bekend. Er ligt geen
toezegging van de verantwoordelijke wethouder op
dit onderdeel. De raad heeft het college hiertoe ook
niet opgeroepen via een motie

De provincie heeft in haar toezichtbrief van de
begroting 2020 aangegeven bij de begroting 2021 te
toetsen of de ingeboekte besparingen op Sociaal
Domein worden gerealiseerd. Dit geldt ook voor de
vorderingen in de opbouw van het
weerstandsvermogen. Bij de Kadernota 2021 zal het
college daarom als opmaat naar die begroting 2021
nader ingaan op deze toets punten van de provincie.
Verder is er standaard een hoofdstuk "inzicht grotere
budgetten" opgenomen in de financiële rapportage.
Zoals gebruikelijk wordt dat hoofdstuk gevuld vanaf
de 2e financiële rapportage en gezien de omvang
van de bezuiniging komt het dan in dat hoofdstuk aan
bod.
De provincie had in zijn brief drie
toetsingsbevindingen (blz 2).
Weerstandsvermogen
Bevinding provincie: “Wij vertrouwen erop dat u
voortgaat op de ingeslagen weg die zo spoedig
mogelijk zal leiden tot de opbouw van het benodigde
weerstandsvermogen en
daarmee het financieel gezond maken van de
gemeente Gemert-Bakel. Dit zal een

aandachtspunt zijn bij onze toets van uw
begroting 2021.”
Het college rapporteert zeven maal per jaar over de
stand van het aanwezige weerstandsvermogen. Via
de vier financiële rapportages, Kadernota,
Programmabegroting en
Jaarrekening. Voor de actuele stand van zaken van
het weerstandsvermogen verwijzen wij u
naar hoofdstuk 5 “Overzicht begrotingswijzigingen
2020” in de 1e financiële rapportage 2020 en de
bijbehorende adviesnota.
Besparingen Sociaal Domein
Bevinding provincie: “Wij vertrouwen erop dat deze
bezuiniging in de (meerjaren)begroting
2021-2024 volledig wordt gerealiseerd. Dit vormt een
toets punt bij ons onderzoek van de
begroting 2021.”
Bij de Kadernota 2021 zal het college daarom als
opmaat naar die begroting 2021 nader ingaan op
deze toets punten van de provincie.
Gemeentelijke bijdrage Senzer
Bevinding provincie: “Wij complimenteren u met de
voorzichtige, en naar ons oordeel reële manier,
waarop u de gemeentelijke bijdrage aan Senzer in uw
meerjarenraming 2021-2023 heeft verwerkt.”

VVD

Met betrekking tot de besparing van
480K euro in het Sociaal Domein
2020 ontvangen wij graag een
duidelijke analyse zodat duidelijk
wordt in hoeverre deze besparing
daadwerkelijk gerealiseerd zal
worden in 2020.

Uw gemeenteraad heeft op 19 maart 2020 de
zienswijze op de herstelbegroting Senzer
vastgesteld. In deze herstelbegroting stijgt de
bijdrage van de gemeente Gemert-Bakel vanaf
2022 met € 158.244. Hier hadden wij echter al in
voorzien en daarom was bijstelling van de
begroting van Gemert-Bakel niet meer noodzakelijk.
Hiermee is dit punt afgedaan.
Over de realisatie besparingen in 2020 zal bij de 2e
financiële rapportage 2020 worden gerapporteerd. De
doorkijk naar 2021 en verder zal plaatsvinden bij de
Kadernota 2021 als opmaat naar de begroting 2021.
Zie ook de beantwoording van de eerdere vragen.

