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FORMULIER BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN
TER VOORBEREIDING COMMISSIE BESPREKING
Betreft
commissie

Gezamenlijke commissies kadernota, d.d. 27 oktober 2021

Nummer en naam
agendapunt:

Begroting 2022-2025

Vraag 1:

Menno Duk, Groenlinks
Wat zijn de baten en lasten van het gemeentehuis in 2022?

Beantwoording:

Omschrijving
Verhuur gebouwen en terreinen
Servicekosten
Totale opbrengsten
Afschrijvingen op geactiveerde kapitaaluitgaven

1.048.868
147.320

Diverse belastingen en heffingen

165.006

Onderhoud gebouwen

233.200

Totale kosten
Exploitatieresultaat gemeentehuis

Beantwoording:

281.000

Gas en electriciteit

Verzekeringspremies

Vraag 2b:

78.000

190.863

Groot onderhoud

Beantwoording:

203.000

Rente op geactiveerde kapitaaluitgaven

Water

Vraag 2a:

Bedrag

4.080
235.718
27.432
2.052.487
-1.771.487

Machiel Crielaard, Leefbaar 3B
Wat is cultuurparticipatie?
Cultuurparticipatie betekent in het kort ‘meedoen aan cultuur’
Machiel Crielaard, Leefbaar Lansingerland
Wat wordt hiervoor gedaan?
In de gemeente Lansingerland betekent dit dat iedere inwoner zijn of haar talenten kan
ontwikkelen, kan meedoen aan cultuur en/of kan genieten van cultuur. De gemeente
stimuleert cultuurparticipatie door het verstrekken van jaarlijkse cultuursubsidie aan culturele
organisaties die inclusieve culturele activiteiten ontwikkelen voor de inwoners van
Lansingerland, van de jeugd tot ouderen. Tot 2021 was dit de subsidieregeling Cultuureducatie
en cultuurparticipatie. Vanaf 2022 is deze subsidie onder dezelfde voorwaarden ondergebracht
bij de Subsidieregeling Sociaal Domein en Cultuur.
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Vraag 3:

Machiel Crielaard, Leefbaar 3B
in de begroting staat er een passage over sporten voor mensen met een beperking en het in
regionaal verband oppakken hiervan. Wat doen we (in dit verband) voor deze mensen met een
beperking?

Beantwoording:

Het doel van de samenwerking is de regionale samenwerking voor mensen met een
beperking te bevorderen en vraag en aanbod op het gebied van sport en bewegen (meer)
op elkaar af te stemmen. Ondanks Covid-19 en beperkende maatregelen is vanuit de
samenwerking in 2019-2020 het volgende bereikt:
een digitaal overzicht van al het aanbod binnen de regio (www.unieksporten.nl);
1x in de 6 weken afstemming op uitvoerdersniveau tussen de
combifunctionarissen van elke gemeente werkzaam voor mensen met een
beperking (Sportcoach kwetsbare doelgroepen in Lansingerland);
cursus motiverende gesprekstechnieken voor uitvoerders;
afstemming en opstarten nieuw aanbod bij verenigingen in de regio;
onderzoek onder de doelgroep naar de sport- en beweegbeleving.
Onlangs hebben we de overeenkomst verlengd tot en met eind 2022. We gaan op dezelfde
voet verder als in 2019-2020. Vanwege corona is een G-sportdag niet doorgegaan. We
streven ernaar dit evenement in 2022 wel plaats te laten vinden. Daarnaast werken we de
resultaten van het onderzoek onder de doelgroep naar de sport- en beweegbeleving
verder uit. Afhankelijk van de uitkomsten starten wij nieuwe acties op.

Vraag 4:

Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B
De upgrade evenemententerrein komt t.z.t. terug als voorstel. Er is toch al e.e.a.
geïnvesteerd. Wat is er blijven liggen?

Beantwoording:

Zoals wij u informeerden in december 2020 via raadsbrief ‘Update Evenementenbeleid’
(U20.10081) zijn de ‘quick win’ aanpassingen (Fase I) van het evenemententerrein in het
A.M.G. Schmidtpark gerealiseerd. Zo realiseerden wij het watertappunt en één elektraaansluiting. Ook de geplande hellingbaan en het versteviging van de ondergrond ten
behoeve van de tijdelijke fietsenstalling realiseerden we in 2020. Het dossier
Evenementenbeleid heeft tijdelijk on-hold gestaan vanwege corona en is inmiddels
herstart. Voor Fase II van de aanpassingen onderzoeken wij de behoeften en wensen van
evenementenorganisatoren en sluiten wij aan op onze ambities en opgaven in de
openbare ruimte. Denk hierbij aan de afvoer van rioolwater of een extra elektraaansluiting. Nadat het college het Evenementenbeleid heeft vastgesteld, leggen wij de
uitkomsten van het onderzoek aan de raad voor.

Vraag 5:

Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B
Wie of wat is de commissie van wijzen?

Beantwoording:

De commissie van wijzen is een onafhankelijke commissie van deskundigen, die is ingesteld
door de staatssecretaris, voor geschillen tussen het Rijk en gemeenten ten aanzien van de
bestuurlijke weging rond het jeugdzorgbudget. De Commissie van Wijzen buigt zich over het
structureel benodigde budget voor jeugdzorg en de te treffen maatregelen om het jeugdstelsel
toekomstbestendig te maken.
Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B
Waarom sluiten de cijfers m.b.t. de stand van de reserves niet aan?
Eind 2022: 70.183, start 2023: 70.287
Eind 2023: 65.971, start 2024: 65.766

Vraag 6:

T21.08346

Beantwoording:

Onderstaand het juiste overzicht. Het opgenomen overzicht is alleen aangepast op de
eindstanden per jaar m.u.v. van het jaar 2022, wegens een mutatie heel laat in het proces
tussen de jaren 2022 en 2023 bij de onttrekkingen van 2.500. Hiermee sluiten de standen ook
aan bij het getoonde overzicht reserves en voorzieningen vanaf pagina 237.

Stand algemene reserve
Stand algemene reserve per 01/01
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand algemene reserve Begroting 20222025

Vraag 7a:

Beantwoording:

2021 2022 2023 2024 2025
80.315 84.518 72.683 65.972 62.382
23.359
213
59
355
355
19.157 12.048 6.771 3.945 3.241
84.518 72.683 65.972 62.382 59.496

Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B

Uitvoering onderwijsbeleid is een nieuw item t.o.v. de programmabegroting 2021. Pilot en
versterken met banden Speciaal onderwijs/SOB is aangekondigd. Wat zijn de kosten
hiervan?
1. Het versterken van de band met het speciaal onderwijs in de regio.
Dit is een directe uitvoering van doelinstelling 4.2 “aansluiting onderwijs en
jeugdhulp ”van de Visienota Onderwijs 2017-2025 “met het oog op de toekomst”
(hierna: visienota). Deze actie is ook genoemd als speerpunt in de raadsbrief
“Tussenevaluatie visienota onderwijs” van 17 december 2020 (U20.09587). De actie
wordt binnen bestaande budgetten uitgevoerd.
2.

De herstart van de Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB)
Ook dit is een uitvoering van de visienota. Over deze ontwikkeling bent u
geïnformeerd in de raadsbrief “Voortgang visienota onderwijs” van 29 april 2021
(U21.01545). Het Samenwerkingsverband vraagt een bijdrage van de gemeente van €
10.000,- per jaar. Toekenning van deze bijdrage heeft nog niet plaats gevonden. Dit is
een college bevoegdheid en kan gedekt worden uit de begrote budgetten van
onderwijs en economie.

Vraag 7b:

Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B

Beantwoording:

Waarom is dit niet besproken in de commissie Samenleving?
Het college zal in overleg met de griffie hier z.s.m. een datum voor laten inplannen

Vraag 8a:

Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B

Beantwoording:

Het college wil een pedagogisch klimaat versterken. Wat is de aanleiding hiertoe?
Om te beginnen is dit een opdracht die we vanuit de Jeugdwet hebben (art. 2.1). Uit
verschillende rapporten blijkt bovendien dat de druk op de jeugdzorg onder andere te
verklaren is door hoge verwachtingen en maatschappelijke druk en doordat het
preventieve veld nog niet voldoende leidt tot een afname van instroom in jeugdzorg. Dit
laatste was nadrukkelijk de gedachte bij de decentralisatie. Door in te zetten op het
versterken van het pedagogisch klimaat en daarmee het verder verbeteren van de
voorzieningen in het voorliggend veld wordt duurdere hulp voorkomen. Professionals in
het voorliggend veld hebben daar een belangrijke rol in.

Vraag 8b:

Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B

Beantwoording:

Wat zijn de kosten hiervan?
Voor een deel betekent dit anders inrichten van bestaande voorliggende voorzieningen en
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voor een (kleiner) deel het uitbreiden van voorliggende voorzieningen, denk aan
steunouders. Voor 2022 blijft dit binnen de voorgestelde begroting.
Vraag 8c:

Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B

Beantwoording:

Wat is de urgentie hiervan?
Hoog, het is een belangrijke knop om aan te draaien om de verstopping in het systeem
tegen te gaan en daarmee om leed te verminderen en onnodig zware hulp te
verminderen. Dat helpt om de uitgaven te beheersen.
Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B
Wat is het verloop van de rijksbijdrage (die de gemeente ontvangen heeft voor het
hebben van een lokaal radio/televisiestation?
De gemeente Lansingerland sluit voor het bepalen van de hoogte van de
exploitatievergoeding aan bij de hoogte van de vergoeding door het Rijk aan het
gemeentefonds. Het bedrag per huishouden voor lokale omroepen in het gemeentefonds is
in 2015 door het ministerie van BZK becijferd op € 1,14 per huishouden. Dit is sindsdien
niet herkenbaar te zien in de gemeentefondscirculaires. Het bedrag moet
jaarlijks aangepast worden met het voor dat jaar geldende accres (stijging) in het
gemeentefonds. Voor 2021 geldt een normbedrag van € 1,39 per huishouden.
Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B
Klopt het dat dit een bedrag per inwoner is?
Nee, dit is een bedrag per huishouden.

Vraag 9c:

Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B

Beantwoording:

Wordt de rijksbijdrage nog steeds 1 op 1 doorbetaald aan RTV Lansingerland?
Ja, de rijksbijdrage wordt nog steeds 1 op 1 doorbetaald aan RTV Lansingerland.

Beantwoording:

Vraag 9a:

Beantwoording:

Vraag 9b:

Vraag 10a:

Beantwoording:
Vraag 10b:

Beantwoording:
Vraag 11:

Beantwoording:

Vraag 12:

Beantwoording:

Petrine van Olst, WIJ Lansingerland
Op pagina 15 wordt er gesproken over € 800.000. Graag ontvangen wij een specificatie voor de
geraamde € 800.000 per jaar.
Het college zal de raad hier z.s.m. separaat over informeren.
Petrine van Olst, WIJ Lansingerland
Op pagina 15 wordt er tevens gesproken over € 647.000. Graag ontvangen wij een specificatie
voor de geraamde € 647.000 per jaar.
Het college zal de raad hier z.s.m. separaat over informeren.
Onlangs heeft er een debat over het toetsingskader Enecogelden plaatsgevonden. Kan er
bevestigd worden dat voor het nieuwe toetsingskader nu dus een maximum geldt van 105%
aangezien de categorie B is bijgesteld naar 95-105%?
De categorieën van de Netto schuldquote zijn niet aangepast ten opzichte van hetgeen
vermeld in het toetsingskader. Categorie B van de netto-schuld quote bedraagt zowel in de
begroting 2022 als in het toetsingskader tussen 90% en 130%.
Waarom is er geen beeldvorming geweest inzake het MIP? Dit is toegezegd tijdens het
behandelen van de motie (eind 2020) en tevens tijdens de behandeling van de
zomerrapportage.

Het college zal in overleg met de griffie hier z.s.m. een datum voor laten inplannen.

