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Beantwoording technische vragen fractie GroenLinks bij TR1-2019

Door de fractie van GroenLinks zijn bij de TR1-2019 technische vragen gesteld. In deze memo is de
beantwoording opgenomen.

Aanleiding:
Pagina 6:
“In deze TR-1 leggen we u nog geen budgetaanpassingen voor. Dat doen we bij de TR-2 en de
Kadernota 2020 omdat dan de definitieve rekeningcijfers 2018 beschikbaar zijn. We houden
voor 2019 rekening met een fors nadeel. Op basis van de TR-4 2018 verwachten we voor dit
jaar een tekort van € 1,5 miljoen. Daarnaast verwachten we een nadeel op het onderdeel
doelgroepenvervoer.”

Vragen:
1. Kan het College aangeven op welke onderdelen van het sociaal domein het te
verwachten tekort van 1,5 miljoen op jaarbasis zal ontstaan en een indicatie geven van
de te verwachten omvang daarvan op de onderscheiden taakvelden?
2. Kan het College aangeven welke maatregelen zij heeft genomen c.q. voornemens is om
te nemen om dit dreigende tekort om te buigen c.q. beheersbaar te houden?
3. Kan het College naar aanleiding van de beantwoording van vraag 2 aangeven hoe,
wanneer en op welke wijze de Raad hierbij wordt betrokken?
Antwoorden:
1. De tekorten doen zich voor in het domein van de jeugdzorg en daarbinnen vooral bij ambulante
jeugdzorg en jeugdzorg+ (voogdij). Het College zal met een gewijzigde begroting voor Jeugdzorg en
WMO voor 2019 komen die is gebaseerd op de meest actuele realisatiecijfers (jaarrekening 2018) en
daarnaast zullen we met een meerjarenbegroting komen waarin een taakstelling wordt opgenomen om
tot vermindering van zorgkosten te komen.
2. Het College heeft verschillende maatregelen genomen om tot een kanteling van de zorg in het sociaal
domein te komen. De grootste verandering is de structuurwijziging van Overbetuwe Samen. De
komende periode zullen we, na een nadere analyse, extra maatregelen nemen om de kosten - met
name in de jeugdzorg - in de komende jaren terug te dringen.
3. In het traject ‘Overbetuwe samen’ wordt de raad periodiek geïnformeerd. Daarnaast zullen de
gewijzigde begroting 2019 (d.m.v. tussenrapportages) en de kadernota /begroting 2020 aan de raad
worden voorgelegd.
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Aanleiding:
Pagina 18,speerpunt 36: Landschapspark de Danenberg:
“De realisatie van het totale landschapspark is afhankelijk van vele factoren, w.o. de
ontwikkeling van Park 15 en medewerking van grondeigenaren en betreft zodoende lange
termijnontwikkeling.”

Vraag:
4. Kan het College dit toelichten, gezien de beantwoording van onze schriftelijke vraag S243? In de beantwoording van deze vraag blijkt dat er een nieuwe afspraak is gemaakt
om de bijdrageverplichting van Park15Logistics BV te vervangen door een bijdrage
ineens door de ontwikkelaar te betalen bij het onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan. Hiermee zou er geen afhankelijkheid meer zijn met het uitgiftetempo
van Park15.
Antwoord:
Er is geen financiële afhankelijkheid meer van Park15 voor de investeringsbijdrage, hierover zijn inderdaad
nadere afspraken gemaakt. De randen van Park15 die aan de Danenberg grenzen worden door Park15
ontwikkeld, daar zijn we afhankelijk van hen voor een goede aansluiting van beide plannen op elkaar. Voor
de realisatie van het landschapspark zelf zijn we hier niet van afhankelijk. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn
hier afhankelijk van de beschikbaarheid van de grondpositie en/of medewerking van grondeigenaren.
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