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beantwoording restantvragen bij 1e berap 2020

Nog te beantwoorden vragen ingediend door fractie D66 voorafgaand aan de voorronde van
24 juni jl.:
Vraag 4 van D66 m.b.t. Voogdij en/of 18+
(zie pag. 6 van 1e berap over compensatieregeling)
Hoe zit het met het risico op tekorten voor deze post in de toekomst?

Antwoord:
Het risico op tekorten blijft door de onvoorspelbaarheid van het aantal cliënten enerzijds en
de ontwikkeling van het rijksbudget aan de andere kant. Uiteraard streven we ernaar het
risico zoveel mogelijk te beperken door o.a. goede monitoring.
Vraag 6 van D66 m.b.t. Voortgang project wonen onder hoogspanningskabels (pag. 12)
Is het rapport van Tennet over wonen onder hoogspanningskabels al gereed? Zo ja, mogen
we beschikken over een korte samenvatting van dit rapport?

Antwoord:
Tennet heeft het haalbaarheidsonderzoek naar eventuele verkabeling afgerond. Naar
aanleiding van dit onderzoek zal er een collegevoorstel worden opgesteld met daarin: per
kern de mogelijke kabeltracés getoetst op maakbaarheid en haalbaarheid en met elkaar
vergeleken.
In relatie tot dit dossier is er door 8 gemeenten waar verkabelen speelt en de wet VET
(verkabelingsregeling) van toepassing is een overleg opgang gebracht met de provincie.
Bedoeling is om gezamenlijk de provincie te bewegen een financiële bijdrage ter beschikking
te stellen voor verkabeling van de hoogspanningstrace’s. De provincie heeft ook een
verantwoordelijkheid op dit dossier – de hoogspanningslijnen voorzien immers de hele
provincie van stroom. Een eerste voorzichtige financiële doorkijk ziet er als volgt uit:
Kosten per kern
Zetten
€ 6.518.912
Oosterhout
€ 8.668.347
Elst
€ 8.876.836

Bijdrage Overbetuwe 20%
€1.303.782
€1.733.669
€1.775.367

Totale bijdrage Overbetuwe: (€1.303.782 + €1.733.669 + €1.775.367 =) € 4.812.818.
Door een Algemene Maatregel van Bestuur 359 d.d. 3 okt 2018 is vastgesteld dat de
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hoogte van de financiële bijdrage van een gemeente met meer dan 30.000 inwoners
20% van de kosten bedraagt en 80% van de kosten voor de netbeheerder is.
Vraag 9. Van D66 m.b.t. Schoolmaatschappelijk werk
(zie pagina 20: Er is incidenteel een post van € 152k opgenomen ivm uitbreiding van de
formatie voor School Maatschappelijk Werk. In de toelichting wordt ook aangegeven dat er
nog geen structurele dekking voor is).
Waarom is dit een incidentele post als er sprake is van een ogenschijnlijk structurele last? En ligt
er een formeel besluit aan deze uitbreiding ten grondslag?

Antwoord:
In lijn met het amendement (6-11-18, 18am033) over het verstevigen van preventie, en in
het bijzonder schoolmaatschappelijk werk (SMW), hebben wij medio 2019 tijdelijk de
formatie voor SMW verder versterkt zodat deze met ingang van het schooljaar 2019-2020
ingezet kon worden. Dit op basis van het signaal van Sante dat de inzet van het SMW op het
PO en VO een enorme ondersteuningsbehoefte van zowel de scholen als leerlingen en
ouders aan het licht bracht. Gezien de urgentie hebben we daarom besloten het aantal uren
SMW tijdelijk uit te breiden, vooruitlopend op besluitvorming over het versterken van het
voorliggend veld zoals is aangegeven in de kaderbrief. Het versterken van preventieve inzet
om zwaardere zorg te voorkomen, was een belangrijk speerpunt binnen Overbetuwe SAMEN
(en dat is het nog steeds), en binnen de context van de voorgenomen lumpsum-financiering
leek aparte besluitvorming voor de tijdelijke uitbreiding niet nodig.
Vragen vanuit voorronde op 24 juni jl.:
D66
Graag een nadere duiding bij de passage op pagina 4 over verleende uitstel van
belastingbetaling inwoners van ± € 700.000.

Antwoord:
Het bedrag van € 700.000 betrof een inschatting naar de situatie begin mei. Het betreft de
aanslagen gemeentelijke belastingen van 2020 die met dagtekening 29 februari 2020 zijn
opgelegd. Totaalbedrag € 13,7 miljoen, waarvan € 7 miljoen via automatisch incasso wordt
betaald en € 6,7 miljoen niet. Inwoners die niet betalen via automatische incasso hadden tot en
met 30 april 2020 de tijd om de aanslag gemeentelijke belastingen van 29 februari 2020 te
betalen. Deze termijn is verlengd met een maand tot en met 31 mei 2020.
Op 1 juli 2020 is het bedrag wat nog niet betaald is door inwoners die niet betalen met
automatische incasso € 879.212,92. Dat is 13% van het totale bedrag van € 6,7 miljoen. Het gaat
om 1.358 aanslagen. Dit is vergelijkbaar met 2019. In juni 2019 ontvingen namelijk ongeveer
1.450 inwoners een aanmaning met aanmaningskosten. Dit jaar is er voor gekozen om de
inwoners die nog niet (volledig) betaald hebben eerst een herinneringsbrief te sturen zonder
extra kosten. Deze brieven worden in week 29 verstuurd.
PvdA
Vervoer hoge indexeringspercentages. Waren deze indexeringen niet te voorzien?

Antwoord:
Nee, dit was niet te voorzien. De begroting 2020 is opgesteld in periode juli-september 2019.
In de periode daarna (oktober / november) werd duidelijk dat de taxitarieven in 2020 fors
geïndexeerd zouden worden. De stijging is vooral te wijten is aan de afschaffing van de
teruggaveregeling BPM per 1 januari 2020. Verder zijn ook de kosten voor verzekeringen
flink toegenomen en zijn de lonen met 2 procent gestegen.
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Kosten Sociaal Domein: komen er nog kosten uit oude jaren?

Antwoord:
Bij het opstellen van de Jaarstukken 2019 is de post nog te betalen bedragen per eindejaar
(31122019) opnieuw beoordeeld en berekend. Daarbij zijn ook de jaren 2015 t/m 2018 in
ogenschouw genomen. Door de zorgaanbieders zijn over 2019, conform werkwijze
voorgaande jaren, financiële productieverantwoordingen aangeleverd en deze zijn
afgestemd met onze administratie. Tevens zijn we m.i.v. 2019 gaan werken met
vaststellingsovereenkomsten. Daarin is per zorgaanbieder in euro’s vastgelegd hoeveel zorg
er geleverd en verschuldigd is. Hiermee leggen we vast dat we over en weer geen
vorderingen meer hebben. Formeel kan er juridisch gezien 7 jaar na dato nog gefactureerd
worden. Maar het geheel aan genomen maatregelen (controleverklaringen,
productieverantwoordingen en vaststellingsovereenkomsten) maakt dat de kans op te
betalen facturen die we nog over voorgaande jaren kunnen ontvangen klein is.

Met vriendelijke groet,
Wilco Aarns
Concerncontroller
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