Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-164214

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

M. Raat, T. Beerepoot

Fractie

VVD

Onderwerp

Jaarstukken

Datum waarop de vraag is gesteld

17 juni 2019

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

Dirk Kuipers

Afdeling

Omgevingszaken en Maatschappelijk beleid

1.

Uit de concept jaarstukken 2018 (blz. 47) begrijp ik dat er jaarlijks EUR 240.000,-toegelegd wordt op de afgifte van vergunningen voor evenementen en markten alsmede
voor niet benoemde vergunningen en ontheffingen.
Is deze conclusie juist en zo ja; welke actie gaat u ondernemen om deze activiteiten
ook kostendekkend te maken ?

antwoord

In de concept jaarstukken (blz.47) staan onderstaande bedragen:
Kosten evenementen en markten € 73.053,- + € 60.772,-= € 133.825,Opbrengst evenementen en markten

€ 16.925,-

Verschil

€ 116.900,-

Deze leges zijn met € 16.925,- voor 13% kostendekkend.
Op 6 juni 2013 heeft de raad de leges voor reguliere en aandacht evenementen
vastgesteld op 10 % van de kosten. Het economisch belang van evenementen weegt
volgens de raad zwaarder dan een kostendekkend tarief. Dit verklaart de niet gedekte
kosten voor deze leges.
Kosten niet benoemde vergunningen € 4.106,- + € 3.415,-= €

7.521,-

Opbrengst niet benoemde vergunningen

€

7.456,-

Verschil

€

65,-

Deze leges zijn met € 7.456,- voor 99% kostendekkend.

2.

De accountant geeft aan dat er fouten en onzekerheden zijn geconstateerd bij het
sociaal domein van ca. 1,9 miljoen en dat dit overeenkomt met de calculatie van de
gemeente.
Kan er een toelichting gegeven worden op dit bedrag en waarom het zo hoog is?

antwoord

De accountant geeft aan dat er onzekerheden zijn binnen het sociaal domein. En dat
deze binnen de grenzen zijn voor een getrouw beeld van de cijfers. Een deel van de
onzekerheden is een gevolg van een doorvertaling van het afkeurend oordeel van de
SVB, die de PGB’s uitvoert.
Zoals blijkt uit de toelichting onder 4.5 in het accountantsverslag komt de rest van de
onzekerheid voort uit het niet verkrijgen van controleverklaringen van enkele
zorgaanbieders. En uit enkele verschillen tussen onze eigen administratie en de
ontvangen productieverantwoordingen.

