Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-162446

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

M. Raat

Fractie

VVD

Onderwerp

Commissievragen VVD cies. B&M, Ruimte en Samenleving 13
juni ag.pt. 3 Kadernota 2020

Datum waarop de vraag is gesteld

7 juni 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.

U geeft aan dat het aantal cliënten in de bijstand afneemt 'ondanks de extra instroom
van statushouders'? Hoe hoog is de instroom van statushouders en waarom valt de
arbeidsparticipatie tegen?

antwoord

Extra instroom iets van 30, aantal clienten 2018 minder dan 2017 ongeveer 2.
Arbeidsparticipatie is lastig voor deze doelgroep ivm taalbarriere. Wel extra inzet op
geweest door Werksaam afgelopen jaar.

2.

Waar is het percentage van 5% stijging voor de lonen op gebaseerd? Louter op
verwachte uitkomsten van de cao-onderhandelingen? Dat lijkt wat gortig.

antwoord

Bij de stijging van de lonen zijn we uitgegaan van het aanbod dat de VNG op 22 maart
2019 heeft gedaan (per 1 april 2019 2,5% en per 1 april 2020 2%). Tevens houden we
rekening met een stijging van de pensioenpremies in 2020 van 1 %.
Op dit moment is er nog geen nieuwe CAO. De vakbonden hebben een voorstel gedaan
van 4% in 2019 en 3,5% in 2020.

3.

Is het college bereid voor het sociaal domein bezuinigingen te zoeken?

antwoord

Binnen het sociaal domein sturen we en hebben we grip op onze uitgaven door onze
vier-sporen aanpak (toegang tot zorg, samenwerking met aanbieders, inhoudelijke
(beleids)keuzes en interne bedrijfsvoering). Bij het opstellen van de begroting maken
we een integrale afweging over eventuele bezuinigingen. Hierbij wordt ook het sociaal
domein bekeken.
Het is aan u hier keuzes in te maken.

4.

Waarom heeft deze kadernota geen uitgangspunten voor de (eventuele) indexatie van
gemeentelijke belastingen en heffingen?

antwoord

Zie pagina 10 van deze nota: bij het opstellen van de begroting houden we rekening met
een aantal uitgangspunten. Voor prijsstijgingen hanteren we 2%, dit percentage vormt
ook de basis voor het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Voor heffingen
hanteren we het uitgangspunt dat deze kostendekkend moeten zijn.

