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BEANTWOORDING VRAGEN ABL

Beantwoording verhelderende/technische vragen

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
Vragen gesteld:
Via email d.d. 5 mei 2020
Vragensteller

Partij: ABL

Portefeuillehouder: Dhr. T. Meulensteen
Onderwerpen :

Zienswijze op de concept begroting 2021 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

Vraag

Er is continu sprake van een indexering van 2.6% , maar op blz 43 onder hoofdstuk 4.4 wordt
gesproken over een indexering van 2.8 %. Kan dit verklaard worden.
Antwoord:
Op blz. 34 is de 2.8 % een rekenindex gerelateerd aan de personeelskosten *zie blz 38. Aan
deze index wordt een bepaalde waarde toegekend. Deze index word gebruikt als rekenindex
die samen met de indexering en de ontwikkeling van de tarieven gemiddeld wordt.
Uiteindelijk komt er een algemene gemiddelden indexering van 2,6 % uit..
Hoe de ODZOB tot deze middeling wordt uitgelegd op BLZ. 34 tm. 39 in de begroting.
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Beantwoording verhelderende/technische vragen
BLINK
Vragen gesteld:
Via email d.d. 1 mei 2020
Vragensteller

Partij: ABL

Portefeuillehouder: wethouder Briels
Onderwerpen :

Zienswijze op de concept begroting 2021 Blink

Vraag:

In bijlage 6 wordt op blz 18 melding gemaakt van een indexering van 15% voor SW-medewerkers,.
Waarom is deze indexering zo hoog en niet in lijn met nadere indexeringen?
Antwoord:
De indexering is een inschatting van Blink, op basis informatie van Senzer over
veranderingen in de beloning voor SW personeel. Naar aanleiding van deze raadsvraag is
nogmaals contact geweest tussen de gemeente, Blink en Senzer, waarbij Blink en Senzer
aangeven dat het een reële verwachting is. Als de stijging in de praktijk meevalt zal het
voordeel geheel terugvloeien naar de gemeente. De twee belangrijkste veranderingen die dit
veroorzaken zijn:


Op dit moment zijn er (landelijke) CAO-onderhandelingen gaande tussen VNG
(werkgevers) en vakbonden. Veel SW medewerkers vallen nu nog onder het
minimumloon. De doelstelling van deze onderhandelingen is het creëren van een
nieuwe CAO voor participatie-medewerkers met een indicatie Banenafspraak en
Beschut Werk. Dit resulteert in een verhoging van ca 5% (verwachting). De
CAO-onderhandelingen zullen in Q3 2020 afgerond zijn.



Per 1/1/2021 zijn SW-bedrijven verplicht een pensioenvoorziening te creëren
volgens de richtlijnen van PWRI. Dit is een verplichting voor de werkgever. De
verwachting is dat dit een verhoging geeft van 10%.

Datum beantwoording: 7 mei 2020
Antwoord is afgestemd met de portefeuillehouder.
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Beantwoording verhelderende/technische vragen

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Vragen gesteld:
Via email d.d. 3 mei 2020
Vragensteller

Partij: ABL

Portefeuillehouder: Joan Briels en Monika Slaets
Onderwerpen :

Zienswijze op de concept begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling

Peelgemeenten
Vraag :
Waarom wordt voor de incidentele inzet van de WMO consulenten 146k€ gerekend, terwijl
structurele inhuur van dezelfde consulenten 160k€ kost?
Antwoord:
Vanaf 2021 vervalt de incidentele ophoging van het aantal fte Wmo consulenten, dit levert
een kostenbesparing op van €146.000,-. Aan de andere kant is gebleken dat, deze ophoging
structureel noodzakelijk is. Deze kosten bedragen €145.000,-. Dit maakt dus dat er
nauwelijks verschil is in de incidentele inzet en de structurele inzet. Waarom de salariskosten
dan toch stijgen heeft te maken met de indexering van deze loonkosten. Uitgangspunt voor
de loonkosten zijn de werkelijke kosten van het lopende jaar. Deze worden vervolgens
verhoogd met de loonindex zoals afgesproken in de kadernota 2021. Uit de berekening blijkt
dat de salariskosten in het lopende jaar (2020) met 1.4% te laag zijn opgenomen. De
aanpassing voor de salariskosten komt daarom uit op 4.2% voor 2021.
Datum beantwoording: 7 mei 2020
Antwoord is afgestemd met de portefeuillehouder.
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Beantwoording verhelderende/technische vragen

Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Vragen gesteld:
Via email d.d. 5 mei 2020
Vragensteller:

Partij: ABL

Portefeuillehouder: Greet Buter
Onderwerpen: Zienswijze op de concept begroting 2021 Belastingsamenwerking OostBrabant
Vraag:
Wordt de ondernemingsheffing ook door BSOB geïnd? Zo ja, worden de kosten hiervan
gedekt uit de opbrengst van het Ondernemersfonds?
Antwoord:
Tot de invoering van het Ondernemingsfonds is besloten in de raad van 8 december 2016.
Onderdeel van de besluitvorming is een opslag op het tarief voor eigenaar en gebruiker
onroerendezaakbelasting niet-woningen. Bij de inning door BSOB is sprake van één tarief
voor zowel eigenaar als gebruiker OZB niet-woningen, zonder specifiek onderscheid voor het
deel ten behoeve van het Ondernemersfonds. Het genereren van de middelen ten behoeve
van het Ondernemersfonds heeft daarom geen effect op de kosten van BSOB. Dekking uit de
opbrengst van het Ondernemersfonds is daarom niet van toepassing.
Datum beantwoording: 7 mei 2020
Antwoord is afgestemd met de portefeuillehouder.
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Beantwoording verhelderende/technische vragen
Indexeringen Gemeenschappelijke regelingen.
Vragen gesteld:
Via email

d.d.: 6 april 2020

Vragensteller: Jordy Brouwers

Partij: ABL

Portefeuillehouder: Alle
Onderwerpen : Zienswijze op de concept begroting 2021 Indexeringen Gemeenschappelijke
regelingen.
Vraag :
Er worden overal verschillende indexatiecijfers gehanteerd. Waarom lopen deze zover uiteen
en is hier geen gemeenschappelijke deler in aan te brengen? Op blz 40 van de begroting van
de ODZOB valt bijvoorbeeld te lezen: "De indexering met 2,6% is conform de afspraken zoals
vastgelegd in de Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten van de 4 regionale GR-en." is er dan
ergens een richtlijn?
Antwoord:
Iedere gemeente heeft een beleidskeuze hoe de hoogte van indexering in de begroting
verwerkt wordt. Dit is ook verschillend per gemeente. Zo heeft de gemeente Laarbeek alleen
het eerste begrotingsjaar geïndexeerd en de volgende jaren niet. Daar tegenover staat dat de
algemene uitkering en andere opbrengsten ook enkel geïndexeerd zijn voor het eerste
begrotingsjaar.
Aangezien meerdere gemeenten vertegenwoordigd zijn in een Gemeenschappelijke Regeling
(GR) wordt gezamenlijk per GR een indexering bepaald in het Algemeen Bestuur van de
betreffende GR. Er is dus geen richtlijn voor een GR waar deze zich aan moeten houden.
Indien de gemeente Laarbeek dat wel zou wensen dan kunnen wij dat inbrengen via het
Algemeen bestuur van de betreffende GR waar we zelf ook in worden vertegenwoordigd.
Voor wat betreft een 4-tal GR-en (tw MRE, GGD, ODZOB en VRBZO) zijn medio 2016
gezamenlijke afspraken gemaakt hoe bijvoorbeeld om zal worden gegaan met de wijze van
indexering.
Datum beantwoording: 6 mei 2020
Antwoord is afgestemd met de portefeuillehouder.

