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Toelichting:
Vraag/vragen:
In inleiding bij het raadsvoorstel is verwoord dat – wat betreft het College – het coalitieakkoord met
bijbehorend de nieuwe programma-indeling richtinggevend is.
Vraag 1:
Kunt u toelichten hoe de nieuwe programma-indeling richtinggevend is?
Vraag 2:
Kunt u toelichten hoe de richtinggevendheid van het coalitieakkoord zich verhoudt tot de notie
“Samen aan zet”, mede in het licht van het feit dat in deze kadernota de concrete voorstellen voor
nieuw beleid uit het coalitieakkoord op verschillende plekken benoemd worden, terwijl het voorstel
is om bij de begrotingsbehandeling tot een integrale afweging te komen?
Bij “4.1 Wmo en Jeugdzorg” wordt gesteld “Inwoners hebben een steeds hogere levensverwachting
en door gebruik te maken van deze ondersteuning zijn ze in staat om langer zelfstandig te blijven
wonen.”
Vraag 3:
Hoe verhoudt zich deze stelling tot het feit dat in 2020 de levensverwachting is gedaald?
Is voor de Wmo niet relevanter dat de levensverwachting in goede ervaren gezondheid tot 2040
naar verwachting ongeveer even veel toeneemt als de totale levensverwachting, door de stijging
van de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen?
Vraag 4:
Kunt u toelichten waarom in dit hoofdstuk “inclusieve en participatiesamenleving” niet wordt
ingegaan op de mogelijke rol van de gemeente bij het terugdringen van de gezondheidsverschillen,
bijvoorbeeld de achterstand bij mensen met een lage sociaal-economische status (waarover het
kabinet de SER om advies heeft gevraagd) en het feit dat in ons land de gezonde
levensverwachting van vrouwen ver onder het EU-gemiddelde ligt?
Vraag 5:
Hoe zijn in deze kadernota de structurele extra lasten als gevolg van de uitbreiding van het aantal
wethouders opgenomen (zoals aangekondigd in het raadsvoorstel uit de raad van 11 mei jl.) en hoe
zijn die extra lasten structureel gedekt?
Vraag 6:
Kunt u de door het extern bureau gemaakte raming van de effecten op leges en kosten algemene
dienst van de Omgevingswet voor Overbetuwe met de raad delen? Is hierbij ook gekeken naar de
verwachte kostenontwikkeling als gevolg van die Omgevingswet?
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