Technische vragen werkgroep jaarrekening over concept
jaarstukken 2021
TOTALE SET 23 MEI
Toelichting
Bijgevoegd vindt u de eerst set met antwoorden op de vragen vanuit de werkgroep
jaarrekening over de concept jaarstukken 2021. De vragen zijn aangevuld met de
openstaande vragen die tijdens het technische vragenuurtje op woensdag 11 mei jl. zijn
gesteld.
Technische vragen
Naam werkgroeplid: Martinique Visser, VVD
Datum van indienen vragen: Maandag 9 mei 2022
Nr.
1

Verwijzing (A)
Blz. 6 – Inleiding:
Toeslagenaffaire

Vraag
Kwijtschelding aantal schulden:
Wat is een aantal, in hoeverre
zijn deze mensen nu geholpen en
volledig uit de schulden?

2

Blz. 25. Programma 2:
Welzijn – 1(R)

Hoeveel Rijksmiddelen ‘Jeugd
aan zet’ hebben we ontvangen?

3

Blz. 26 – 6 (B) en 6(R)

Hoeveel pleegouders hebben we
nu (stand van zaken eind 2021).
Als 15% niet gelukt is, hoeveel
dan wel?

4

Blz. 27 – laatste
alinea: scherpe
stijging uitgaven
woonaanpassingen

Wat gaan we doen om deze
toenemende vraag te bekostigen,
terwijl er op dit moment nog te
weinig seniorenwoningen zijn?
Wat is onze

Antwoord
Bij inwoners die officieel erkend
zijn als gedupeerde gaat de
gemeente over op
kwijtschelding van de
vorderingen genoemd in artikel
3.3 van de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen.
In 2021 is voor 10 inwoners een
vordering van de gemeentelijke
belasting kwijtgescholden en
voor 5 inwoners een vordering
in het kader van de
participatiewet.
Zodra nieuwe inwoners worden
erkend als gedupeerde wordt
ook voor hen gekeken of
vorderingen worden
kwijtgescholden.
€ 10.000. Deze zijn besteed aan
diverse sportactiviteiten
verdeeld over de dorpen.
Regionaal zijn er 10% meer
pleeggezinnen. Gelet op de
coronajaren, stemt dit tot
tevredenheid.
Lokaal zijn de gegevens nog niet
volledig in beeld, maar het zijn
er in ieder geval meer dan de 30
op peildatum begin 2020.
Vanuit de kaders van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
zijn we op dit moment
genoodzaakt om meer
woonaanpassingen aan te
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag
overbruggingsaanpak om meer
grip op de situatie te krijgen?

Antwoord
brengen voor mensen met een
(lichamelijke) beperking. Daar
waar wij voorheen nog de
mogelijkheid hadden om
inwoners met een
urgentieverklaring bij de
woningstichting een aangepaste
huurwoning konden laten vinden
is dit vanwege de grote
landelijke problemen op de
woningmarkt niet meer goed
mogelijk. Resultaat hiervan zijn
de toegenomen uitgaven. Het
aanpassen van huidige
woningen of plaatsen van
tijdelijke zorgunits in de tuin
voor inwoners waarvoor dit nu
echt noodzakelijk is en waar we
geen andere tijdelijke andere
oplossing voor kunnen bieden is
dus al een vorm van
overbruggingsaanpak.
Daarnaast zijn wij met onze
lokale woningstichting in
gesprek over het vergroten van
de voorraad levensloopgeschikte
woningen middels
prestatieafspraken. Bij elk
nieuwbouwproject geven wij als
gemeente mee dat de woningen
levensloop geschikt gebouwd
dienen te worden.

5

Blz. 29 – Ambities
beleidskader “Iedereen
doet mee” – van
€43.000 in 2019 naar
€38.000 in 2024.

Liggen we nog op schema, wat is
de tussenstand? Gaan we de
beoogde €40.000 dit jaar halen?

In 2020 hebben we bij de start
van schuldhulptrajecten een
gemiddelde schuld gemeten van
€ 26.048 verdeeld over 9
schuldeisers. In 2021 hebben
wij bij de start van
schuldhulptrajecten een
gemiddelde schuld gemeten van
€ 24.221 verdeeld over 11
schuldeisers. Als gevolg van de
coronajaren is het lastig om dit
als representatieve jaren te
zien. We verwachten door de
huidige inflatie en de uitstel van
faillissementen van de afgelopen
jaren, de komende jaren hogere
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord
schuldbedragen.

6

Blz. 29. Kindpakket
78% in 2019 naar
85% in 2024

Kunnen we nu al een stijging in
gebruik zien – zodat de
kansenongelijkheid onder
kinderen verkleind is?

7

Blz. 29: 0-meting
minima-regelingen

Waarom waarderen onze
inwoners deze regelingen met
een 8 (!) en de maatschappelijke
partners met een 6,7?

Als gevolg van corona heeft
stichting leergeld minder
persoonlijke contacten
(huisbezoeken) met gezinnen
gehad. We kunnend daarom
(behoudens de gelrepas) nog
geen stijging in het aantal
gebruikers van het kindpakket
zien.
Inwoners zijn tevreden over het
effect. De maatschappelijke
partners zijn kritisch over de
wijze waarop de gemeente
communiceert over de
regelingen (en hoe vindbaar
deze zijn) en over het
aanvraagproces van de
regelingen.

8

Blz. 30: over de
werkgroep Armoede

Wat is het doel van de werkgroep
Armoede, wat is de investering
en levert het concreet op?

De werkgroep armoede bestaat
uit verschillende partijen uit het
maatschappelijk middenveld die
met de doelgroep te maken
hebben. De werkgroep komt
circa 3 maal per jaar bij elkaar
om ervaringen uit te wisselen,
kennis te delen etc. De
gemeente organiseert en
faciliteert de bijeenkomsten
(agenda, notulen etc).
Het gaat om de volgende
partijen:
-Stichting Urgente Noden
-Stichting STRAK
- Stichting Leergeld
-Voedselbank
-Mantelzorg en vrijwillige
thuiszorg (MVT)
-Jeugdfonds sport en cultuur
- Humanitas
- Stichting STOER
-Schuldhulpmaatje

9

Blz. 30 (7R)

Waarom zijn er in 2021 maar 36
(ipv 50) jongeren intensief
begeleid, terwijl juist jongeren

De gemiddelde intensiteit, en
daarmee tijdsbesteding, van de
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag
tijdens Corona zo in de knel zijn
gekomen?

10

Blz. 30 (8B) –
Uitvoering convenant
bewindvoerders

Om hoeveel inwoners gaat dit?
En wat levert het concreet op>

Antwoord
gelopen traject lag in 2021
hoog. Daardoor is er ruimte
geweest voor minder intensieve
trajecten. Daarnaast zijn er wel
23 adviestrajecten doorlopen
met jongeren.
In 2021 hebben 501 unieke
cliënten gebruik gemaakt van
bijzondere bijstand voor
bewindvoering.
Het versterken van de
samenwerking met
bewindvoerders leidt tot de
juiste inzet van hulp en
ondersteuning voor de
inwoners. Daarmee worden de
problemen snel en passend
opgelost of escalatie van
problematiek voorkomen.

11

30 (8R)
Adviesrecht
Schuldenbewind

12

Blz. 35 – derde
bolletje

Wanneer wordt het convenant
afgesloten en het bestand
geanalyseerd?

1. Hoeveel adviezen
hebben geleid tot
daadwerkelijk
verduurzamingsmaat
regelen van
monumenten?
2. Hoeveel adviezen zijn
er gegeven van het
totaal om geen
verduurzamingsmaat
regel door te voeren

Bij inwoners die officieel erkend
zijn als gedupeerde gaat de
gemeente over op kwijtschelding
van de vorderingen genoemd in
artikel 3.3 van de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen.
In 2021 is voor 10 inwoners een
vordering van de gemeentelijke
belasting kwijtgescholden en
voor 5 inwoners een vordering in
het kader van de participatiewet.
Zodra nieuwe inwoners worden
erkend als gedupeerde wordt ook
voor hen gekeken of vorderingen
worden kwijtgescholden.

1. Dat is nog te vroeg om te
zeggen; we zitten in het
eerste jaar van een
driejarig project. Het
verduurzamen van een
historische woning is
complex en de eigenaren
hebben vaak ook tijd
nodig. Bovendien is de
bouwsector sterk
overspannen.
2. Er zijn altijd
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onderscheiden naar
zonnepanelen,
gevelisolatie,
dakisolatie,
isolatieglas, plaatsen
van warmtepomp?
3. Hoeveel aanvragen /
aanvragers hebben
zich teruggetrokken /
de aanvraag
ingetrokken en
afgezien van
verduurzamingsmaat
regelen?
4. Is er iets te zeggen
over de vertraging
die is opgetreden ten
opzichte van
aanvragen voor niet
monumenten van
verduurzamingsmaat
regelen?
13

Blz. 36 – eerste
bolletje

1. Wat is het effect
geweest van die
gesprekken, heeft
dat nuttige functies
opgeleverd voor
kerken die geen
bestaansrecht meer
hebben als
kerk/kerkgebouw?

14

Blz. 36 – derde
bolletje

1. Iedereen wist dat
daar Kasteel
Overhagen heeft
gestaan, een ieder
die iets wil mag zelf /
moet zelf
archeologisch
onderzoek doen en

duurzaamheidsmaatregel
en te vinden die nuttig en
uitvoerbaar zijn. Er zijn
geen adviezen gegeven
om niets te doen.
3. Drie aanvragers hebben
zich voortijdig
teruggetrokken, met
name vanwege andere
financiële prioriteiten.
4. Dat kan niet omdat geen
tijdpad voor de
verduurzaming van nietmonumenten wordt
bijgehouden.

Uit de gesprekken is naar voren
gekomen dat de komende 10-15
jaar nog eens de helft van de
kerken de religieuze functie gaat
verliezen. Rond 2035 zal nog
maar ca. 25% van de gebouwen
een religieuze functie behouden.
De eigenaren hebben
aangegeven de gesprekken fijn en
nuttig te vinden en vooral ook in
zo’n vroegtijdig stadium. Uit de
gesprekken en de enquête die via
Rheden Spreekt is uitgevoerd, is
een aantal functies gekomen die
men voor zich ziet, naast een
aantal functies die niet of minder
passend worden gevonden.
Het onderzoek is grotendeels
bekostigd door de provinciale
bijdrage (eind 2018 ad €500.000)
aan onze subsidieregeling
waarmee wij kwaliteitsimpulsen
op landgoederen subsidiëren. Er
is conform deze regeling
gehandeld. De pachter van het
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eiland, de firma Hendriks, heeft
bekostigen. Ook de
daaruit voorkomende zelf ook geïnvesteerd in het
maatregelen meestal onderzoek.
bekostigen. En hier
geven we subsidie
aan een particulier
om onderzoek te
doen. Wat is het nut
daarvan en is dat
conform het subsidie
protocol /
verordening tot
stand gekomen?
Men dat de
aanleiding was dat
Geldersch Landschap
als particulier iets
wilde daar.
15

Blz. 36: onder 2,
bij 3(B) en 3(R).

1. Lijkt of er staat dat
we 100
maatwerkadviezen
gaan maken.
Taalkundig klopt dit
niet, heeft men dit
gedaan?
2. En er staat dat “. . .
wij 100
maatwerscans
maken op grond
waarvan de
monumenten
bouwtechnisch
verantwoord worden
verduurzaamd.”
Vraag is hoeveel van
de maatwerkscans
hebben geleid tot
verduurzaming van
panden,
onderverdeeld naar
gemeentelijke en
rijksmonumenten. En
als het alleen
gemeentelijke
monumenten zijn,
hoe zit dat dan bij de

1. Het project Maatwerk
voor Monumenten duurt
drie jaar. In deze periode
kunnen in totaal 80 (100
was het uitgangspunt,
maar dat bleek
aanbestedings-technisch
niet haalbaar)
maatwerkadviesrapporte
n worden opgesteld.
2. Dat is nog te vroeg om te
zeggen; we zitten in het
eerste jaar van een
driejarig project.
3. Het is nog te vroeg om
vast te stellen wat het
uitvoerings-percentage
zal worden. We zitten
nog in het 1e jaar van een
driejarig project.
4. De aanname dat de
€120.000,- provinciale
subsidie beschikbaar is
voor 10 aanvragen is
onjuist. Met de subsidie
(één van drie provinciale
pilots) wil de provincie
concepten ontwikkelen
die toepasbaar zijn in
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Rijksmonumenten en
andersom?
3. Bij 3® is de conclusie
van de 65 aanvragen
zijn er 10
doorgestroomd naar
een subsidie op
uitvoering, dat is
15%. Hoeveel van die
10 zijn er
gerealiseerd?
4. De Provincie heeft
€ 120.000,bijgedragen aan 10
aanvragen en een
project in Ellecom.
Hoeveel ambtelijke
capaciteit heeft dat
gevraagd en een
uiteindelijke advies
en aanvraag subsidie
kost dus de provincie
€ 12.000,- per
daadwerkelijke
aanvraag. Plus de
ambtelijke capaciteit.
Hoeveel CO2, Kwh en
of m³’s gas is
daarmee bespaard?
Is dat nuttig
tegenover het ad
random plaatsen van
zonnepanelen op alle
daken en of
rechtstreeks
beschikbaar stellen
van installaties?

historische wijken en
dorpen. De inwoners van
Ellecom (partners zijn
EEN en Ellecoms Belang)
gaan hieraan zelf invulling
geven met de inzet van
een deel van het
provinciale geld
(€30.000). Ze hebben
daartoe inmiddels een
concept-projectplan
opgesteld. Een deel van
het geld (€40.000) wordt
door de provincie ingezet
om de cultuurhistorische
analyse te laten opstellen
waarvan de inwoners
gebruikmaken. De rest
(€50.000) wordt door de
provincie ingezet als
cofinanciering voor de
maatwerkscans (die
grotendeels dus nog
moeten worden
gemaakt).

Naam werkgroeplid: Theo Kooijmans, Volkspartij Politiek Rheden
Datum van indienen vragen: 9-mei-2022
Nr.
1

Verwijzing (A)
P66 – Partnerschap

Vraag
“In 2021 zijn de eerste

Antwoord
Er is een verkenning gedaan
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Nr.

2

Verwijzing (A)
(2.1)

P66 – Partnerschap
(2.3)

Vraag
stappen gezet om te komen
tot een participatie
handreiking.” Welke stappen
zijn dit concreet?

“Onze ontwikkelmanagers
blijven op de hoogte van alles
wat er speelt in de wijken en
gaan in gesprek, waar
mogelijk.” En is dit
gebeurd?? Hoe vaak, met
wie?

Antwoord
met als doel te komen tot
een participatiehandreiking.
Met de handreiking bepalen
we kaders en uitgangspunten
rond participatie bepalen en
tevens de mogelijke
instrumenten.
Er is gesproken met een
aantal partijen die een ons
participatieplatform kunnen
bieden. Ook is gesproken met
andere gemeenten over hun
participatie-aanpak.
Daarnaast betrekken wij een
bureau dat ons ondersteunt
in het opstellen van het
participatiebeleid en er is
gesproken met andere
gemeenten over hun aanpak.
In 2022 gaat dit bureau aan
de slag, samen met
medewerkers, inwoners en
overige stakeholders om te
komen tot een handzame
participatieleidraad.
Bovendien vindt op
inhoudelijke thema’s reeds
participatie plaats.
De ontwikkelmanagers staan
dagelijks in contact met een
brede doorsnede van de
Rhedense samenleving
(inwoners, ondernemers,
onderwijs en
maatschappelijke
organisaties). In deze
contacten stimuleren zij de
betrokkenheid van deze
partijen bij de opgaven in
onze gemeente en dragen ze
bij aan (inwoners)initiatieven
door waar mogelijk te
faciliteren en/of deze te
verbinden met andere
partijen binnen en buiten
onze gemeente. Daarbij is
breed draagvlak, ook van
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

3

P66 – Partnerschap
(2.4)

“In 2021 zijn we gestart met
een pilot Integrale Wijkaanpak
in Dieren Stenfert” Hoever
ben je daarmee? Waar sta
je, wat moet je nog doen?

Antwoord
partijen die misschien niet
altijd direct voor de hand
liggen, één van de
uitgangspunten.
Mogen we hier ook verwijzen
naar pagina 54 Thema
Wonen.
4
In maart 2021 is er
(R) het projectplan pilot
Integrale Wijkaanpak
Dieren Stenfert door
het DT vastgesteld.
Ook is er een
stuurgroep ingericht
met de kernpartners
Vivare en Incluzio.
Samen met Vivare en
Incluzio is
deelgenomen aan de
Learning Community
"Domeinoverstijgende
gebiedsgerichte
aanpakken in
kwetsbare wijken"
van Platform 31.
“wat moet je nog doen?”: De
komende maanden staat in
het teken van verbinding met
inwoners en (semi)
professionele - en
vrijwilligersorganisaties in de
wijk Dieren Stenfert. Samen
wordt vanuit de
transitiegedachte “groot
denken, klein doen” gezocht
naar doorbraakinitiatieven in
de wijk met als uitgangspunt
deze te versterken en te
zoeken naar koppelkansen
met de toekomstopgaven
waar we voor staan zoals
verduurzaming,
energietransitie,
samenredzaamheid. In het
tweede deel van de
pilotperiode (najaar) stellen
we samen met de inwoners
een visie en
uitvoeringsagenda op. Een zo
representatief mogelijke
groep bewoners werkt aan
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord
een visie en een plan voor de
gemeenschap, gericht op de
lange termijn en op het
oplossen van concrete
problemen.

4

P66 – Partnerschap
(2.7)

(B) “• We geven invulling aan
het partnerschap door in de
praktijk aan de slag te gaan.
(R) Eerste stappen voor
participatie gezet in 2021.
Doorontwikkeling in 2022
Welke stappen zijn dit?

5

P66 – Partnerschap
(2.7)

(B) • We gaan in gesprek met
raadsleden om hun ideeën
over partnerschap op te
halen.

Partnerschap betekent vooral
samen met de inwoners
optrekken en initiatieven
ontplooien. Wij brengen dat
in praktijk door zoveel
mogelijk in gesprek te gaan
met inwoners over
verschillende thema’s, bijv.
integrale wijkaanpak, Rheden
450 jaar, speeltuinen etc.
iIn 2021 zijn we vooral bezig
geweest met het verkennen
van het onderwerp. In 2022
gaan we met behulp van een
bureau in gesprek met
raadsleden over partnerschap
en participatie.

(R) Eerste stappen voor
participatie gezet in 2021.
Doorontwikkeling in 2022
Welke stappen zijn dit?
Graag concreet aangeven
5

P66 – Partnerschap
(2.7)

(B) • We gaan in gesprek met
medewerkers over hun rol bij
partnerschap.
Welke stappen zijn dit?
(R) Eerste stappen voor
participatie gezet in 2021.
Doorontwikkeling in 2022
Welke stappen zijn dit?
Graag concreet aangeven

Een aantal medewerkers voor
wie participatie belangrijk is
in hun werkzaamheden, zijn
reeds betrokken bij het
opstellen van de
participatieleidraad in de
verkenningsfase. In de
tweede helft van 2022 gaan
we actief aan de slag met de
participatieleidraad, waarbij
we verder in gesprek gaan
met de medewerkers.

7

P66 – Partnerschap
(2.7)

(B) • We betrekken lokale en
regionale partners en
instituties bij de opgaven waar
wij voor staan”
(R) Eerste stappen voor
participatie gezet in 2021.
Doorontwikkeling in 2022

Binnen de regio hebben we
gesproken met een aantal
regiopartners over hun
participatiebeleid. In 2022
gaan we uitgebreider aan de
slag met dit onderwerp, in
samenwerking met een
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag
Welke stappen zijn dit?
Graag concreet aangeven

Antwoord
bureau.

8

P67 –
Dienstverlening en
Communicatie (2.3)

“de samenwerking met
uitkeringsgerelateerde teams
op een hoger niveau gezet
onder andere bij
adresonderzoek en
briefadressen” Hoger
niveau? Wat doe je nu wel
en eerder niet? Wat is
concreet het verschil met
eerder?

9

P67 –
Dienstverlening en
Communicatie (2.5)

Continue proces. Hoe ziet
dat proces eruit? Geef ‘s ’n
paar concrete tips, en
welke sturingsinfo is dat
dan?

10

P67 –
Dienstverlening en
Communicatie (2.8)

Aanbesteding nieuwe
telefooncentrale in
gezamenlijkheid. Met wie is
dat? En waarom heeft dit
vertraging opgelopen?

11

P67 –
Dienstverlening en
Communicatie (2.9)

Implementatie loopt. Hoever
is dit? Wanneer is dit
volledig geïmplementeerd?

We zijn aangesloten op de
landelijke aanpak
adreskwaliteit (LAA) waar we
via instanties zoals de
belastingdienst en DUO
signalen doorkrijgen van
mogelijke fraude.
We zijn de samenwerking
aangegaan met
werk&inkomen door
gegevens te delen met elkaar
en gerichter huisbezoek af te
leggen.
Het delen van percentages
succesvol doorverbinden van
1e naar 2e lijn op teamniveau
Het rapporteren over het
afhandelen van
terugbelverzoeken binnen de
afgesproken termijn op
teamniveau, etc.
De aanbesteding gebeurt in
gezamenlijkheid met de
gemeente Arnhem, gemeente
Renkum en De Connectie.
De beoogd leverancier had de
zaken onvoldoende op orde,
waardoor er uiteindelijk geen
vertrouwen meer was in de
oplevering van een deugdelijk
product.
De communicatievisie is
grotendeels
geïmplementeerd. Het
onderdeel’ communicatief
vaardig maken van de
organisatie m.b.v. een
toolkit” heeft vertraging
opgelopen. Hier gaan we
2022 mee aan de slag.

12

P68 – Veilige en
inclusieve
samenleving (2.1

Rondom ondermijning is
casuïstiek integraal opgepakt
en zijn er integrale controles
georganiseerd. Welke
integrale controles zijn dit?

Er zijn controles geweest op
het bedrijventerrein de
Beemd waarbij onder andere
politie, de omgevingsdienst
en de BOA’s betrokken waren.
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Nr.
13

Verwijzing (A)
P69 – Veilige en
inclusieve
samenleving (2.2)

Vraag
.. en is voor de zorgcliënten
besloten om de
decentralisering van
beschermd/begeleid wonen
even af te wachten.Waar
wachten we op? En wat is
de planning?

14

P69 – Veilige en
inclusieve
samenleving (2.5)
P71 / P72 – Bestuur
en Veiligheid –
Kosten.

Overige exploitatie – welke
BIBOB onderzoeken zijn
dit?
Negatieve saldi op taakvelden
Bestuur en Burgerzaken
terwijl de resultaten ofwel niet
volledig zijn uitgevoerd ofwel
totaal niet zijn uitgevoerd. (dit
staat los van de tegenvallers
zoals gemeld onder het kopje
Belangrijkste afwijkingen). Is
er nu voor meer geld
minder uitgevoerd dan de
bedoeling was?

P71 – Belangrijkste
Afwijkingen

0.2 Burgerzaken. De
overschrijding wordt gedekt
door Covidgelden ontvangen
van het Rijk. Waarom wordt
dit niet hier verrekend?

15

16

Antwoord

Het ruimtelijk
instrumentarium om te
kunnen sturen op bijzondere
woonvormen, zoals
beschermd wonen is gereed
met de vaststelling van het
parapluplan (2021). Daarnaast
kunnen we ook beleidsmatig
sturen vanuit het sociaal
domein, regionaal en lokaal.
In 4e kwartaal 2022 wordt
een lokaal uitvoeringsplan
beschermd thuis Rheden
opgesteld, inclusief
maatregelen voor een betere
spreiding en beperken van
overlast. We wachten dus niet
af, maar werken dit verder
uit.
Dat zijn bijvoorbeeld
kamerverhuur exploitaties.
Nee, er is voor minder geld,
minder uitgevoerd. Er blijft
dus geld over, omdat we een
aantal bijeenkomsten en
activiteiten niet hebben
kunnen organiseren.

De COVID-gelden zijn
onderdeel van de Algemene
uitkering en dienen conform
de administratieve
voorschriften in programma 6
te worden verantwoord.
De kosten verkiezingen zijn
een onderdeel van
programma 5. We kunnen
alleen budgetten tussen
programma’s overboeken na
akkoord van de Raad. We
nemen dergelijke boekingen
mee in de P&C documenten,
maar dat was voor deze post
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord
niet gebeurd. Daarom deze
toelichting.

17

P72 – Belangrijkste
Afwijkingen

1.2 Openbare orde en
veiligheid Salariskosten 143K .
Graag verklaring hiervoor?

Dit zijn de salariskosten van
de BOA’s. Een deel van de
salariskosten BOA’s wordt bij
de gemeente Doesburg in
rekening gebracht. Deze
ontvangst is verwerkt op het
taakveld 1.2 Openbare orde
en veiligheid.

18

P75 – Overhead en
algemene
dekkingsmiddelen Belangrijkste
afwijkingen

Connectie -481K
Kostenverhogende BTW –
114K – waarom worden
deze niet begroot terwijl
dit wel terugkomt in de
Jaarrekening?

Besproken op 11 mei:
Toelichting is ongelukkig
geformuleerd. Dit moet zijn:
‘BTW-lasten zijn niet
begroot’. Dit is miv begroting
2022 gecorrigeerd.

Bezuiniging Rheden Stabiel
niet grealiseerd 93K Welke
bezuiniging is dat?
Kostenovername
bestuurssecretariaat 45K –
Wat is door wie van wie
overgenomen? En
waarom?

Betreft de volgende
taakstellingen:
€ 50k minder producten
afnemen van de Connectie;
€ 16.000 efficiëntere
werkprocessen APV en
evenementen;
€ 27.000 minder
ondersteuning bodes. Tot nu
toe zijn deze taakstellingen
niet gerealiseerd.
Besproken op 11 mei:
Bestuurssecretariaat is terug
gegaan van de Connectie
naar gemeenten Rheden
(dichter bij bestuur en
daardoor betere
ondersteuning). Hiermee is
uniformiteit aangebracht voor
de 3 gemeenten. Daar was
echter door de Connectie een
bezuiniging op ingeboekt. Dat
leidt tot hogere lasten voor
Rheden.

19

P75 – Overhead en
algemene
dekkingsmiddelen Belangrijkste
afwijkingen

Frictiekosten - 52 Deze kosten
worden geheel gedekt uit de
reserve frictiekosten. Waar is
deze reserve frictiekosten
terug te vinden? En

Besproken op 11 mei:
Deze reserve is geheel benut,
het saldo van deze reserve is
€ 0,- en daarom niet
opgenomen in het overzicht
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Nr.

Verwijzing (A)

20

P75 – Overhead en
algemene
dekkingsmiddelen Belangrijkste
afwijkingen

Nr.
1

Verwijzing (A)
P140 – Balans en
toelichting – Activa

2

P140 – Balans en
toelichting – Activa

3

P141 – Balans en
toelichting – Passiva

Vraag
hoeveel zit er in die
reservepot?
Salariskosten: -777K. Hiervan
is binnen dit programma 92K
gedekt uit stelpost salarissen
taakveld 0.8 overige baten en
lasten en 95K uit
Coronabudget, eveneens
taakveld 0.8. De salariskosten
worden verder toegelicht bij
programma
In de paragraaf
Bedrijfsvoering staat op
pagina 105 onder het kopje
Salariskosten 2021: De
totale salariskosten laten over
2021 een tekort zien van
€364.422. Hoe verklaart u
het verschil van 777 – 92 –
95 – 364 = 226K?
Vraag
Vlottende activa –
Uitzettingen – Kunt u de
verschillen tussen de
bedragen van 2020 en 2021
nader toelichten?

Antwoord
reserves.

Overlopende activa – Betekent
dit dat het bedrag van ca. 3
miljoen euro bestemd is in de
jaren 2022 en verder? Of is dit
bedrag besteed in 2021 en
komt het ten laste van de
daaropvolgende jaren?
Vaste schulden – Toename
van 14 miljoen
Vlottende Schulden< 1 jaar –
Afname van 8,5 miljoen. Toch
neemt de schulquote (zie
Kengetallen pag. 88) af. Hoe
wordt de schulquote

Dit betreft vooruitbetaalde
bedragen in 2021 en nog te
ontvangen bedragen over
2021. De afwikkeling ervan
vindt plaats in 2022 (zie ook
pag. 151).

Het totale nadeel voor alle
programma’s en dus alle
taakvelden bedraag 364K. In
de toelichting programma 6
gaat het over de verschillen
personeelskosten binnen de
taakvelden van programma
6.

Antwoord
De uitzettingen < 1 jaar zijn
nader toegelicht op pag. 149
en 150 van de jaarstukken.
Een onderdeel van deze post
betreft de vorderingen op
openbare lichamen. Deze
nemen toe van € 7,9 miljoen
naar € 14,2 miljoen. Deze
toename heeft betrekking op:
Schatkistbankieren (+ 3,4);
Meer compens. btw (+1,7);
Hogere vorderingen
algemeen (+ 1,2).

De schuldquote wordt als
volgt berekend:
totaal van vaste schulden +
netto vlottende schuld +
overlopende passiva minus
totaal van uitzettingen < 1 jr
+ liquide middelen +
14 / 35

Nr.

Verwijzing (A)

Vraag
berekend? Welke (delen van
de) passiva? berekend? En
welke eigen middelen?

Antwoord
overlopende activa gedeeld
door de totale baten.
(112.770k -/24.239k)/133.657k = 66%

4

P145 – Toelichting op
de afzonderlijke
activatieposten en
P147 Verloop vast
activa

Materiële vaste activa –
Verschil Bedrijfsgebouwen
tussen 2020 en 2021 is ca
2,7 miljoen Bedrijfsgebouwen (2021) en
36.696.212 (2020)
38.863.700
Welke desinvestering (1,265
M) betreft dit? Welke
afschrijving (1,645 M) ?

MVA-bedrijfsgebouwen: de
boekwaarde daalt van
€ 38.864k naar € 36.696k,
onder andere door
desinvestering ad € 1.278k.
Dit betreft hoofdzakelijk de
afboeking boekwaarde oude
gemeentehuis en bijdrage
gemeente Rozendaal voor
nieuwe Biljoenbad.
De afschrijving ad € 1.645k
heeft betrekking op de
afschrijving van al onze
bedrijfsgebouwen; verhoging
afschrijvingslast jaar 2021
t.o.v. jaar 2020 wordt
veroorzaakt door ons nieuwe
Biljoenbad. In 2021 zijn we
voor het eerst gaan
afschrijven op het Biljoenbad.

5

P145 – Toelichting op
de afzonderlijke
activatieposten en
P147 Verloop vast
activa

Deze desinvestering betreft
de afboeking boekwaarde
apparaten en installaties van
het oude gemeentehuis.

6

P149/P150 –
Toelichting op de
afzonderlijke
activatieposten –
Vlottende activa

7

P156 e.v. – Reserves

Materiële vaste activa –
Verschil Machines, apparaten
en intsallaties tussen 2020 en
2021 is ca 0,4 miljoen
Welke desinvestering (130K)
betreft dit?
Uitzettingen < 1 jaar – De
post Voorzienig dubieuze
debiteuren saldo algemeen
een voorzeining van €
337.589,- gevormd.
Voor Debiteuren Sociale zaken
een Voorziening Dubieuze
Debiteuren van € 2.389.798,Dit begrijp ik niet. Zijn dit
afzonderlijke voorzieningen?
Reserve frictiekosten? Staat
niet op deze lijst. Wat is dit?

8

P163 e.v. –

Wat is het verschil tussen

Inderdaad, dit zijn 2
afzonderlijke voorzieningen.

Besproken op 11 mei:
Deze reserve is geheel benut,
het saldo van deze reserve is
€ 0,- en daarom niet
opgenomen in het overzicht
reserves.
Besproken op 11 mei:
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Nr.

9

Verwijzing (A)
Voorzieningen

P169 – Niet uit de
balans blijkende
rechten en
verplichtingen

Vraag
Voorziening en Reserve?

Hoe moet ik deze paragraaf
duiden? Hoe zijn deze posten
in de balans opgenomen?

Antwoord
Een voorziening wordt
ingesteld ter dekking van
toekomstige uitgaven
waarvan zeker is dat deze
zullen plaatsvinden. Hier is
een onderbouwing voor
aanwezig die ook de
Accountant wordt getoetst.
Pas als deze verplichtingen
komen te vervallen kan de
voorziening worden
opgeheven.
Een reserve zijn middelen die
– door de Gemeenteraad –
apart zijn gezet voor een
bepaald doel. De raad kan
besluiten om reserves ook
weer op te heffen.
Besproken op 11 mei:
Betreft een voorgeschreven
onderdeel van de
jaarstukken, die overigens
ook voor bedrijven van
toepassing zijn.
Niet uit de balans blijkende
rechten en verplichtingen zijn
rechten en verplichtingen die
(nog) geen plek hebben
gekregen in de financiële
balans, maar wel van belang
zijn voor het inzicht in de
jaarrekening.

10

Algemeen

Bij de financiële
verantwoording van de
verschillende programma’s
staan onderaan de tabellen
een enkele regels mbt
Reserves. Welke reserves zijn
dit concreet?

Besproken op 11 mei:
Het verloop van de reserves
is terug te vinden onder
Balans en Toelichting, op
pagina 155-161

Naam werkgroeplid: Hendri Witteveen, ChristenUnie
Datum van indienen vragen: 10-5-22, ter voorbereiding voor het vragenuurtje
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Nr.
1

Verwijzing (A)
Progr
Gebiedsontwikkeling
Pag 47 11 ®
Lokale heffingen, pag
80
Rioolheffing

Vraag
Hoe komt het dat het totaal
aantal laadpalen 49 was i.p.v.
65?
naar verwachting is het
waterverbruik lager geweest… 1.
Verwacht men dat dit de
verklaring is, of is het
waterverbruik nog onzeker?
2. Betreft het hier uitsluitend
bedrijven?

3

Pag 81.
begraafrechten

4

Pag 81 en 82

5

Onderhoud
Kapitaalgoederen
Pag 93 riolering

€ 251.000 voordeel. Wat is de
oorzaak, meer begrafenissen, of
(ook) een andere?
Hoe kan het dat de
Inkomensregelingen voor de
afvalstoffenheffing en het
reinigingsrecht hoger uitvallen
dan begroot en die voor de
rioolheffing lager?
De rentelasten zijn veel lager dan
begroot. Ergens wordt ook
toegelicht dat het percentage van
de rekenrente is bijgesteld. Ik
kan het even niet terug vinden.
Wat heeft dit waarom wanneer
gedaan? Wat zijn consequenties
voor de hoogte van de
rioolheffing?

6

Groen en spelen pag
95 Groenonderhoud

2

Een overschrijding van €149.000.
Het groenonderhoud is niet
binnen de begroting uitgevoerd.
In de begroting was niet het
goed budget opgenomen en

Antwoord
Het aantal is afhankelijk
van het aantal aanvragen
door inwoners.
1. Wij hebben dit
nagevraagd bij de
Connectie. Dit is
inderdaad een
verwachting. Het is
onduidelijk of dit ook
daadwerkelijk is.
Daarvoor dient er een
vergelijking met 2020
worden gemaakt. Dit is
nog niet gedaan.
2 Dit is niet bekend
Deze meeropbrengsten
worden veroorzaakt door
meer begrafenissen.
Dit is afhankelijk van het
aantal aanvragen die
hiervoor komen.

Volgens de huidige BBV
voorschriften wordt er bij
de begroting de
rekenrente berekend en
ook bij de jaarrekening.
Deze rentes wijken van
elkaar af. Het rente
percentage bij de
jaarrekening is lager
waardoor de rente ook
lager is dan begroot. Dit
heeft geen consequenties
voor de hoogte van de
rioolheffing. Het saldo van
de rioolheffing wordt
toegevoegd aan de
voorziening onderhoud
riolering.
Bij de opstelling van de
begroting voor groen zijn
aanpassingen
absusievelijk achterwege
gebleven. De werkelijke
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag
correctie heeft niet
plaatsgevonden. Graag uitleg.
Hoe kan dat in de begroting? Hoe
worden die kosten verantwoord
gedurende het jaar? Hoe kan het
dat de fout niet ontdekt wordt?
Hoe is dat nu wel aan het licht
gekomen?

Antwoord
kosten worden wel goed
verantwoord. Dit is aan
het licht gekomen bij het
opstellen van de
beheerplannen. Het was
toen echter te laat om
voor 2021 de begroting
nog aan te laten passen.
Vandaar dat dit nadeel in
het saldo van de
jaarrekening is terecht
gekomen.

7

Gebouwen pag 96

Bij wie is de brandweerkazerne
van Dieren in eigendom en
waardoor wijkt dat af?
Hoe komt het dat alleen De
Kroezeboom en de Koningin
Emmaschool in eigendom zijn?

8

Pag 97/98 verloop
voorziening / reserve
sbo gebouwen

Hoe is het ook alweer gekomen
dat we zowel een voorziening als
een reserve voor sbo gebouwen
hebben?

De brandweerkazerne is
om financiële redenen in
eigendom bij VGGM, met
een terugkoopverplichting
aan gemeente Rheden, 10
jaar na ingebruikname.
Gemeente Rheden en
VGGM zijn nu in overleg
over de overdracht (10
jaar zijn verstreken).
Deze scholen zijn niet
volledig in gebruik voor
onderwijs en zijn
daardoor in het verleden
niet overgedragen aan de
scholengroep. Er is nu
overleg met de
scholengroep over
overdracht.
Besproken op 11 mei:
Voor de jaarrekening
2019 is op verzoek van de
accountant een
voorziening gevormd. Bij
de jaarrekening 2020
heeft de accountant
aangeven dat een deel
van onderbouwing via
onderhoudsbeheerplannen
ontoereikend was,
waardoor deze deels weer
is omgezet naar een
reserve.

9

Bedrijfsvoering pag
109
Risicomanagement,

“Als gevolg hiervan komen
(financiële) risico’s voortaan niet
alleen terug in de paragraaf

Besproken op 11 mei:
Als onderdeel van de
“doorontwikkeling
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Nr.

Verwijzing (A)
laatste alinea

Vraag
bedrijfsvoering maar ook binnen
de beleidsinhoudelijke
begrotingsprogramma’s.” Waar
kunnen we dat vinden?

10

Balans en toelichting
Pag 141

De algemene reserve neemt toe
van €11.490.949 tot €
12.411.580, maar op p 151 staat
op 31 december het zelfde
bedrag. Hoe is dat te verklaren?

Antwoord
programmabegroting”
krijgen risico’s een meer
prominente plek in de P&C
documenten. Vanaf de
begroting 2022 zijn in elk
programma ook risico’s
opgenomen.
Besproken op 11 mei:
De eerste kolom op in de
tabel op pagina 141 geeft
de eindstand (31-122021) en de tweede
kolom de beginstand (3112-2022) van het jaar. De
algemene reserve neemt
dus af van € 12.411.580
naar €11.490.949.

Naam werkgroeplid: Marloes van de Kolk, Groenlinks
Datum van indienen vragen: 10 mei 2022
Nr. Verwijzing (A)
Programma 4. Duurzaamheid
1
p. 6 – Inleiding (en p.
59: “3.
Klimaatadaptatie”)

Vraag

Antwoord

Op welke manier heeft
duurzaamheid een plek in alle
beleidsinitiatieven en
uitvoeringsprojecten? Hoe is dit
geborgd?

We streven ernaar
duurzaamheid in al ons
werk mee te nemen. In de
verschillende
begrotingsprogramma’s
zult u dit ook al
teruglezen.
Vanuit Klimaatadaptatie
betreft het bijvoorbeeld
het toepassen van
maatregelen, waarbij de
(bestaande) openbare
ruimte zodanig wordt
aangepast dat deze op
langere termijn bestand is
tegen extremen, zoals
droogte/hitte en
wateroverlast.

2

p. 58 – “1.
Energiebesparing: een
jaarlijkse besparing
van 1,5% op het

- Zijn er al cijfers bekend over
2019, 2020 en/of 2021? Zo ja,
wat zijn de cijfers en wat is de
trend? Zo nee, hoe kan het dat

We monitoren eens per
twee/drie jaar de
voortgang op de doelen.
De cijfers die we daarvoor
19 / 35

Nr.

Verwijzing (A)
energieverbruik”

Vraag
dit lang op zich laat wachten? En
wat is de verwachtte trend?

Antwoord
gebruiken lopen vaak
twee tot drie jaar achter
bij de actualiteit. Zo geeft
de monitor die we vorig
jaar hebben uitgevoerd
een beeld van de stand
van zaken in 2018/2019.
We willen eind van dit jaar
weer een monitor
uitvoeren. Daarin zien we
dan deels de resultaten
van onze inspanningen
over 2029 en 2020. Over
de trend kunnen we nog
geen uitspraken doen

3

Idem

Op welke 0-meting wordt 1,5%
bespaard? Is dit ieder jaar een
besparing op het voorgaande
jaar?

4

Idem

Hoeveel huishoudens hebben in
2021 gebruik gemaakt van de
Toekomstbestendig wonen
regeling? Wat waren hiervan de
concrete resultaten?

De nul-meting is gedaan
op 2015. De
besparingsopgave wordt
gemeten aan de stand
van het verbruik in 2015.
Zo blijft de 1,5% qua
omvang gelijk en loopt de
besparingsopgave lineair
door de tijd. Per jaar
wordt de besparing (of het
omgekeerde) van de
voorgaande jaren
meegenomen in de
besparing van het
betreffende jaar. De
monitor is vorig jaar ter
kennisname naar de raad
gezonden maar staat ook
gepubliceerd op
“Watisjouwrheden.nl”.
Totale aanvragen in 2021:
84. Waarvan 76
aanvragen voor TBWL
Consumptief, 2 voor TBWL
NOM, 1 Stimuleringsregeling zakelijk, 5 TBWL
Hypothecair.
Resultaten: hoofdzakelijk
voor zonnepanelen,
isolatieglas,
warmtepompen,
vloerisolatie, dakisolatie,
kozijnen vervangen, en
spouwmuurisolatie.
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Nr.
5

Verwijzing (A)
Idem

Vraag
Hoeveel huurders hebben
gebruik gemaakt van de
waardebonnenactie? Wat heeft
dit concreet opgeleverd?

Antwoord
55% van de huurders
onze gemeente hebben
gebruik gemaakt van de
voucher voor
besparingsproducten. Dit
betekent concreet dat
3.634 huurders op hun
energieverbruik kunnen
besparen met de
hulpmiddelen die zij
hebben aangeschaft met
behulp van de voucher.

6

p. 59: “2. Duurzame
energie opwek”

Waardoor is het percentage van
16% niet gehaald? Wat is anders
gegaan?

Het percentage van 16%
is een doel waarin alle
vormen van
energieopwekking zijn
meegenomen. Binnen de
huidige kaders en
afspraken voor
grootschalige opwek van
energie is het alleen
mogelijk om kleinschalige
(minder dan 2 ha)
zonnevelden te realiseren.
Zoals het initiatief De
Bocht in Dieren. Daarmee
is een deel van de opgave
te realiseren. Inclusief zon
op dak ligt het in de lijn
der verwachting dat er
voor 2020 7% van
elektriciteitsverbruik in
Rheden duurzaam wordt
opgewekt (zie de monitor
2021).

7

Idem

Hoe bent u gekomen tot de
uitspraak “In het gemeentelijke
straatbeeld is een duidelijke
toename van zonnepanelen op
daken te zien”?

We kunnen de toename
aan zon op dak over de
afgelopen jaren pas
meten over twee jaar. We
zien echter een objectief
verschil met het
straatbeeld van vier jaar
geleden. We moeten
wachten op de resultaten
van de monitor om ons
beeld van deze toename
ook met cijfers te kunnen
onderbouwen.
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Nr.
8

Verwijzing (A)
p. 59: “3.
Klimaatadaptatie”

Vraag
Met hoeveel m2 is de verharding
afgenomen?

9

Idem

Hoe wordt variatie aan groen
ingepast? Wat is die variatie aan
groen?

10

Idem

Hoe stimuleert u groenadaptatie
en operatie Steenbreek? Wat zijn
de concrete resultaten voor de
genoemde particulieren?

11

p. 61 – (R)

Welke inzichten heeft het
geactualiseerde
Systeemoverzicht Stedelijk
Water gegeven?

Antwoord
Op pagina 48/49 van de
jaarrekening staat bij 18R
de vermindering van m2
verharding.
Variatie in groen is een
diversiteit aan toepassing
van beplanting. Te denken
valt aan bloemrijk gazon,
inheemse heesters en de
toepassing van
verschillende soorten aan
bomen en vaste planten.
Met operatie steenbreek
faciliteren we
buurtinitiatieven. In 2021:
Afkoppelproject in de
Oranjebuurt in Dieren
(tweede ronde).
Stenen eruit actie in
Dieren west.
Afkoppelproject
Reinaldstraat Velp.
Afkoppelproject
Componistenbuurt Velp.
3 versteende voortuinen
in Dieren centrum
klimaatbestendig gemaakt
door Aeres (middelbare
tuinbouwschool Velp).
Met de 4 buurtinitiatieven
hebben ongeveer 80
huishoudens meegedaan.
Het geactualiseerde
Systeemoverzicht
Stedelijk Water (SSW)
heeft inzicht gegeven op
het functioneren van het
gehele rioolsysteem en voorzieningen. Het geeft
een goed beeld van waar
zich knelpunten bevinden
(water-op-straatlocaties).
Van de meest urgente
wateroverlastlocaties zijn
oplossingsrichtingen
bedacht. Daarnaast is
door nieuwe software en
uitgevoerde maatregelen
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord
ook naar voren gekomen
dat enkele maatregelen
voortkomend uit eerdere
BRP’s (voorganger SSW)
niet meer nodig zijn
In 2022 stellen we
handboek duurzaamheid
en circulaire economie in
de openbare ruimte op
conform
uitvoeringsagenda
beheerportaal
Met campagnes doelen we
enerzijds op de Winst uit
je woning acties, de
Toekomst bestendig
wonen regeling en de
Waardebonnen actie, en
anderzijds op de
bewustwording van het
belang van actie die we
proberen te ondersteunen
middel onze website
www.watisjouwrheden.nl.
Bij de specifieke acties
kunnen we preciezer
meten hoeveel mensen er
hebben meegedaan en
met welk resultaat.
Daarnaast meten we het
aantal bezoekers van de
site.

12

Idem

Hoe heeft u geborgd dat bij GWW
werkzaamheden gezocht wordt
naar circulaire oplossingen?

13

P. 58-61 “Thema:
Klimaat en duurzame
energie”

Er wordt veel gebruik gemaakt
van campagne om doelen te
bereiken. Hoe wordt het effect
van campagne gemeten? En wat
heeft u bij de gebruikte
campagnes gemeten?

14

p. 61: “1. Wat hebben
we bereikt?”

Is het afvalscheidingspercentage
van 75% al behaald? Zo ja,
wanneer. Zo nee, hoeveel is het
dan nu en wanneer moet 75%
behaald zijn?

Het afvalscheidingspercentage van 75% is
nog niet behaald. In 2021
was dat 66%. Eind 2021
is dat via een Raadsbrief
met een evaluatie van de
wijzigingen in de
grondstoffeninzameling
gedeeld. De ambitie die
door de Raad in 2018 is
uitgesproken is om te
voldoen aan de Vangdoelstelling:
afvalscheidingspercentage
van 75% in 2020.

15

Idem

Wat is de definitie van ‘snel’, bij

De ODRA voert de VTH23 / 35

Nr.

Verwijzing (A)

Vraag
het snel detecteren van
milieudelicten? En welke concrete
resultaten heeft u hier behaald?

16

p. 62 – 1 (R)

Waardoor is slecht de helft van
het begrootte aantal km’s riool
vervangen? En waarom minder
dan de helft van het aantal ha
riool afgekoppeld? Wat zijn de
financiële consequenties hiervan?

17

p. 62 – 4 (R)

Wat zijn de resultaten van de
extra inzet op de genoemde
punten?

18

p. 62 – 5 (R)

Welke landelijke en provinciale
ontwikkelingen zijn nodig? En
waarom zijn die nodig om zelf
actie te ondernemen?

19

Idem

Wat zijn de financiële
consequenties van het niet

Antwoord
milieu taken in opdracht
van ons uit. In het
jaarverslag van de ODRA
kunt u hierover meer
lezen. In 2021 gaat het
b.v. om ruim 300
controles en de
afhandeling van ongeveer
80 klachten (p1.
Jaarverslag ODRA).
Er zijn grote
rioolvervangingen in
voorbereiding in 2021.
Daardoor is er in 2021
minder vervangen.
Financiën gaan mee na de
komende jaren.
Ondermijning: uitvoering
is in 2022 en loopt nog.
De voorbereiding heeft de
integrale samenwerking
versterkt.

Illegale asbestsanering:
meerdere keren is
ingegrepen bij strijdige
activiteiten met asbest
zoals slopen zonder
asbestinventarisatie,
doorbreken
asbesthoudend
dakbeschot en opruimen
gebroken asbestplaten.
Grondverzet: er is nu
meer zicht op activiteiten
met grond in de
gemeente. Op een aantal
kleine zaken is
bijgestuurd.
Mondeling toegelicht 10
februari jl. Kort
samengevat: vervanging
loopt mee in het meer
jarenonderhoud (inclusief
financiën).
Mondeling toegelicht 10
februari jl. Zie boven
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Nr.

Verwijzing (A)

20

p. 63 - 7.2 Riolering

21

p. 63 - 7.4
Milieubeheer

Waarom is zowel in inhuur als
andere personele lasten geld
overgebleven?

22

p. 136 - Programma 4
Duurzaamheid

Er wordt gesproken over hogere
uitgaven op de
taakvelden 7.3 "Afval" en 7.4
"Milieubeheer". Deze zijn beide
niet in het toelichtende hoofdstuk
(p.63) toegelicht. Wat waren hier
de hogere uitgaven?

23

p. 137 – Incidentele
baten lasten

Vraag
nemen van maatregelen?
€ 413 K nadeel is storting in
voorziening riolering.
Hoe is dit bedrag tot stand
gekomen?

Kunt u het bedrag van € 737.256
voor klimaatactie toelichten? Wat
valt hier allemaal onder?

Antwoord
Door de lage(re) rente. De
lage rente leverde 542k
voordeel op. Daarvan is
413k gestort in de
voorziening.
Dit wordt veroorzaakt
door Klimaatactie;
werkzaamheden zijn deels
doorgeschoven naar
2022.
Bij Afval zijn er meer
uitgaven”subsidie oud
papier” vergoeding aan
verenigingen voor ophalen
oud papier en ophalen
oud papier door derden
ipv verenigingen i.v.m.
Corona. De opbrengsten
oud papier zijn ook
toegenomen in 2021
(voornamelijk door hogere
oud papierprijs).
Bij Milieubeheer wordt de
kostenverhoging
veroorzaakt door de
uitvoeringskosten
Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen
(=RREW subsidie).
Voor het
klimaatprogramma 20192022 zijn incidentele
middelen beschikbaar
gesteld die flexibel mogen
worden ingezet. In dit
bedrag zitten zowel de
uitgaven op deze
incidentele middelen als
de uitgaven die we op de
verschillende subsidies
hebben gedaan. Ter
aanvulling: het bedrag
van 137.000 dat wordt
toegevoegd aan de
reserve (pag 135) betreft
nog niet uitgegeven
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Nr.

Verwijzing (A)

Paragraaf Financiering
24
p. 99 - Renterisico
vlottende schuld
(kasgeldlimiet)

Vraag

Antwoord
subsidiegeld. In de
verantwoording over de
programmaresultaten
2021 gaan we specifiek in
op de verschillende
projecten. Deze zal nog
voor de zomer ten
kennisname naar de raad
worden gezonden.

Wat zijn de risico’s van
langlopende leningen ten
opzichte van de kortlopende
leningen?

Besproken op 11 mei:
Kortlopende leningen
bieden meer flexibiliteit en
doorgaans een lagere
rente van langlopende
leningen. Via de
kasgeldlimiet een grens
gesteld aan de korte
termijn financiering.

25

Idem

Hoe lang loopt de langlopende
lening van €10 mio en wat is het
verschil in rente met de
kortlopende leningen?

26

p. 99 - Renterisico
vaste schuld
(renterisiconorm)

Waarom is het bedrag bij
‘Aflossingen’ € 0,-?

Aan de andere kant
bieden langlopende
leningen meer zekerheid
en stabiliteit in
rentelasten. De wet FIDO
stelt echter dat er niet
eerder mag worden
geleend dan de middelen
nodig zijn.
Looptijd is 6 jaar en een
positieve rente van 0,2%.
Dit betekent dat we
jaarlijks een
renteopbrengst ontvangen
van € 20.000.
De rente van kortlopende
leningen fluctueert. Op dit
moment kan een 1-jarige
lening tegen 0,4% (te
betalen) rente worden
afgesloten.
We hebben een nieuwe
lening aangetrokken en
een herfinanciering
gedaan. Hierdoor is er
geen aflossing gedaan op
deze leningen. (zie ook
toelichting op pag. 100)
26 / 35

Nr.
27

Verwijzing (A)
p. 100-101 –
Kredietrisico’s

Vraag
De verschillende genoemde
kredietrisico’s worden niet
geduid. Wat zijn de risico’s die
Gemeente Rheden loopt met de
leningen/beleggingen en
garanties?

28

p. 101 - Solvabiliteit

Welke acties zijn al ondernomen
en welke worden ondernomen
om de dalende trend voor de
solvabiliteit om te buigen? Wat
zijn de prognoses o.b.v.
vastgesteld beleid voor de
solvabiliteit in de komende jaren?

29

p. 102 – Financiering
activa

Wat zijn de gevolgen van het
oplopen van het
financieringstekort?

COVID-19
30
p. 129 – COVID-19

Welke eisen heeft het Rijk
gesteld bij het toekennen van de
steunpakketten. En hebben we
aan die eisen voldaan?

Antwoord
De kredietrisico's zijn
nader geduid onderaan
pag. 100 en op pag. 101.
Daar is vermeld dat het
risico dat de gemeente
loopt gering is. Dit geldt
zowel voor de verstrekte
leningen als garanties.
Besproken op 11 mei:
Om de dalende trend in
solvabiliteit om te buigen
is het belangrijk om toe te
werken naar een positief
begrotingssaldo. Hiervoor
zijn in het verleden
diverse bezuinigingen
gerealiseerd en
taakstellingen
opgenomen.
De huidige
liquiditeitsbehoefte is
bepaald aan de hand van
ons liquiditeitsplan. In het
najaar van 2022 staat een
grondige actualisatie
hiervan gepland.
Besproken op 11 mei:
Net als het
begrotingstekort geeft het
financieringstekort inzicht
in de beschikbaarheid aan
middelen. Het oplopen
van het
financieringstekort
beperkt de
investeringsmogelijkheden
en legt daarmee
beperkingen op de
ambities van de
gemeente.
Er zijn verschillende
steunpakketten
toegekend. Afhankelijk
van de steunpakketten
zijn er eisen/voorwaarden
gesteld. Danwel is bij een
aantal steunpakketten
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

31

Idem

Is ook vanuit de programma’s
gebruik gemaakt van de
middelen uit de steunpakketten?
Kunt u een overzicht geven van
de bestedingen per programma?
En waar dat geld binnen dat
programma aan besteed is?

32

p. 130 – 1.1 t/m 1.3

In de verklaring van de
bestedingen wordt weinig
verwezen naar de genoemde
items bij de ontvangen middelen.
Waarom is maar zo weinig
gedaan met de beschikbaar
gestelde middelen voor de
bijbehorende doelen?

Bij een aantal
steunpakketten zijn wij
afhankelijk van de
aanvragen die op basis
van de regelingen worden
ingediend, zoals bijv.
TONK en TOZO. In een
aantal gevallen is het
volledige beschikbare
budget besteed, zoals
NPO middelen.

Overige vragen
33
p. 151 – Overlopende
activa

Waardoor is dit bedrag ruim twee
keer zo hoog als vorig jaar?

Het verschil van de
overlopende activa 2020
en 2021 zit voornamelijk in
een vooruitbetaald bedrag
van € 1,7 mln voor het 1e
kwartaal 2022 van de
Connectie. Vandaar dat dit
bedrag zo verschilt met
2020.

34

“Nog te betalen: €2.508.224”.

Dit betreft tal van posten

p. 152 – Vlottende

Antwoord
geadviseerd om de steun
in te zetten voor die
doelgroepen waarvoor het
steunpakket is toegekend.
Wij hebben voldaan aan
de gestelde eisen per
steunpakket.
Als er bedoeld wordt dat
er vanuit de
beleidsprogramma’s
gebruik is gemaakt van de
middelen uit de
steunpakketten, dan is
het antwoord hierop: ja,
wij hebben gehandeld
vanuit de
beleidsprogramma’s
waarvoor de
steunpakketten zijn
toegekend.
U vindt op pagina 129 en
130 een overzicht van de
welke middelen zijn
ontvangen en waaraan
dat is uitgegeven.
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Nr.

Verwijzing (A)
passiva

Vraag
Wat valt allemaal onder dit
bedrag?

35

-

Hoe lang doet Gemeente Rheden
gemiddeld over het betalen van
facturen?

36

P. 158 – Toelichting op
reserves

De SBO speelvoorziening en SBO
wegen staan op 0. Hoe moet ik
dit zien? Zijn plannen afgerond
en nieuwe budgetten voor
onderhoud gevormd?

37

p. 159 – Reserve
nieuwbouw zwembad

Er staat dat er mutaties zijn
geweest op deze reserve. Dit is
echter niet in de reserve terug te
zien. Worden er nog mutaties op
deze reserve verwacht?

38

p. 163 –
Voorzieningen

In 2020 was er een post
‘Wachtgeld ambtenaren’ à
18000. Deze is nu 0. Kunt u dit
toelichten?

Antwoord
waarvan de grootste
betrekking hebben op nog
te betalen rente (€ 375k),
nabetaling salarissen
o.g.v. CAO (€ 325k),
afwikkeling Sociale Basis /
Inclusio (€ 261k) en nog
te bet. onderwijsgelden
LVB/OAB (€ 420k).
Facturen worden betaald
binnen de geldende
betalingstermijn van
doorgaans 30 dagen (en
sneller indien specifiek
van toepassing). Exacte
duiding van gem.
betalingstermijn is
nagevraagd bij Connectie
en volgt op een later
moment.
De reserves zijn omgezet
naar voorzieningen. Op
pag. 163 staat de
voorzieningen genoemd in
combinatie met
voorziening gebouwen. De
vermindering op pag. 155
is de stand van de huidige
voorziening.
In 2021 behoort er voor
het eerst een beroep op
deze reserve te worden
gedaan; deel
afschrijvingslast
Biljoenbad. Dit wordt nog
gecorrigeerd.
Uit de jaarrekening 2020
(pagina 169):
“Dekking van de
wachtgeldverplichtingen
die voortkomen uit het
vertrek van bestuurders.
Voeding is eenmalig, de
kosten daarvan zijn
geheel ten laste van 2017
gebracht. In 2020 is €
54.700 onttrokken voor
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord
wachtgeldverplichtingen.
Daarnaast bleek €
166.814 niet meer nodig
te zijn voor
wachtgeldverplichtingen,
zoals berekend in 2017.
Voor dit bedrag is een
nieuwe voorziening
gevormd, namelijk de
pensioenvoorziening
bestuur. Voor de
wachtgeldverplichtingen in
2021 zal nog een bedrag
van € 18.000 nodig zijn.”

Vragen genoteerd tijdens de technische vragenronde 11 mei 2022
Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord

1

Pag. 47

Tijdpad van het
verlichtingenplan LED
verlichting vervangen.

2

Pag. 155

Waarom is de onttrekking
van 628.000 euro niet
gemeld in de jaarrekening
2020 en waar dient het toe?

De openbare verlichting wordt
conform beleidsplan openbare
verlichting in de komende 10
jaar vervangen voor 100%
LED. Zie 11B op pag. 47 van
de jaarrekening
Er is niets uit de voorziening
gehaald. De reserve is
omgezet naar een
voorziening. Op pag. 155
staat de vermindering i.v.m.
opheffen reserve en op pag.
163 staat de voorziening
genoemd met een
vermeerding.
Indien beleidsdoelstellingen
niet zijn gerealiseerd in 2021,
bijvoorbeeld als gevolg van
Corona, leest u dit terug in de
verantwoording bij de
beleidsprogramma’s in zowel
de jaarrekening 2021 en –
indien voorzien – in de
begroting 2022.
Baten bestaan voor het
grootste deel uit bijdrage
derden; hoofdzakelijk RREW
subsidie a € 569.000.

3

Zijn in – in de volle breedte
van de begroting – zaken
die van 2021 zijn
doorgeschoven naar 2022.

4

P.63 waar komt de € 720.000
baten vandaan (7.4
milieubeheer)
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord

5

Vraag met betrekking tot
asbestsanering en geplande
werkzaamheden

Mondeling toegelicht op 11
mei.

6

Algemene (financiële) vraag:
rekenrente, wat is betekenis
hiervan.

Met ingang van het
begrotingsjaar 2017 worden
de rentelasten toegerekend
aan de taakvelden. Bij de
toerekening van de
rentelasten is de renteomslag-methode (ofwel
rekenrente) voorgeschreven.
Het totaal van de rentelasten
wordt omgeslagen over het
geheel van de investeringen.
Als rentelasten worden
beschouwd:
▪ Voor de externe financiering: het
totaal van de rentelasten op de
langlopende geldleningen en de
kortlopende financiering minus de
renteopbrengsten van overtollige
middelen.
▪ Voor de interne financiering: de
bespaarde rente over de reserves
en voorzieningen.
Door toepassing van de renteomslag-methode worden de
rentelasten op basis van de
stand van de investeringen
toegerekend aan de
taakvelden in de
programmabegroting. De
gedachte achter het
toerekenen van bespaarde
rente over de reserves en
voorzieningen is dat het voor
de kostprijsberekening niet
uitmaakt of hiervoor externe
financiering is aangetrokken
of dat dit uit eigen middelen
gefinancierd is.
Zie ook toelichting in
Programmabegroting 2022
(paragraaf financiering pag.
91/92)
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Nr.
7

Verwijzing (A)

8

Pag. 62

Vraag

Specifiek
reserve/voorziening:
wanneer is dat bij vastgoed
overgegaan.

9

Blz 62 onder 1B/1R: wat is de
consequentie/ van minder
km’s riolering realiseren in
2021?

Vraag over vastgoed: welke
lange termijn
huurverplichtingen hebben
wij als gemeente?

10

Activa (pagina 140)

Kunt u het verloop van de
uitzettingen < 1 jaar tussen
31-12-2020 en 31-12-2021
nader toelichten?

11

p. 28, 1R, programma
2

Er zijn 440 inwoners die
gebruik hebben gemaakt
van een schoonmaakbedrijf.
Hoeveel is dit van het totaal,

Antwoord
Deels toegelicht tijdens de
bijeenkomst van 10 februari
jl. In de jaarrekening is de
reserve SBO Gebouwen
omgezet in een voorziening. in
het vierde kwartaal van 2020
zijn de meerjaren
onderhoudsplannen van het
vastgoed vastgesteld door het
College.
Vanwege minder vervanging
zijn er minder kapitaallasten.
We zijn in 2021 vooral bezig
geweest met grote projecten
voor te bereiden zoals de
Oranjebuurt in Dieren. Als die
in uitvoering gaan dan
behalen we dat jaar meer
km’s. Het aantal km’s varieert
per jaar en daardoor de
kapitaallasten ook.
Voor de bedrijfsvoering van
onze organisatie zijn er 6
huurovereenkomsten
afgesloten. Dit betreffen de
volgende locaties:
Pres. Kennedylaan 104-108 (2
overeenkomsten)
Piersonstraat 3 in Dieren
De Overtuin 6 in Velp
Ericaplein 5 in Dieren (tevens
eigendom)
Kanaaldijk 54 in Spankeren
(opslag)
Daarnaast zijn er voor (reintegratie) projecten 3
huurovereenkomsten
afgesloten, waarvan 2 in ons
eigen vastgoed
Een toelichting is opgenomen
op pag. 149 en 150 van de
jaarstukken. Zie ook
beantwoording vraag 1 (deel
2) van VPR.
Het gebruik van het
schoonmaakbedrijf is 30,5%
van het totaal gebruik van
huishoudelijke hulp (1442).
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Nr.

Verwijzing (A)

12

p.39, 5.2
Sportaccommodaties

13

p. 38/39, 5.3
cultuurpresentaties

14

p.38/39, 5.3
cultuurpresentaties

Vraag
percentage
Biljoenbad, waarom zijn de
exploitatiekosten hoger dan
begroot?

Antwoord

Kunt u de
subsidieregelingen 20202021 en 2021/2022 cultuur
covid aanleveren bij de
Raad?
Kunt u een overzicht
aanleveren van de
verstrekte covid
cultuursubsidies?

De subsidieregelingen met
toelichting worden
aangeleverd.

Voor de exploitatie van het
Biljoenbad dienen we de
begrote baten en lasten nog
nader te beoordelen. Een
aantal aspecten zijn hierbij
van belang, zoals: BTW-lasten
en te ontvangen SPUKuitkering; uitwerking van het
aangesloten
onderhoudscontract; dotatie
aan de onderhoudsvoorziening
van De Dumpel. Bij de
eerstvolgende
voortgangsrapportage zullen
we aangeven welke bijstelling
van de exploitatie in de
begroting nog dient te worden
verwerkt.

Subsidieregeling 1 in 2021,
schade cultuur maartdecember 2020:
Amateurkunst 80.300 euro
uitgekeerd aan 17
amateurgezelschappen;
114.900 euro aan 3
cultuureducatie organisaties
en 23.300 euro aan categorie
cultuur overigens. In deze
regeling was er een plafond
van 389.000 en hiervan is
218.500 euro uitgekeerd.
subsidieregeling 2 in
2021/2022 schade cultuur
jan.-dec. 2021:
budget beschikbaar: 92.000
euro. Hiervan is 50.000 euro
naar 13
amateurgezelschappen
uitgekeerd, 27.000,- aan 3
cultuureducatie organisaties
en 15.000 euro aan 4
organisaties cultuur overig.
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Nr.
15

Verwijzing (A)
p.39, 5.3 1e bolletje,
programma 2

Vraag
Is er een overzicht van de
beschikbare middelen
college-akkoord 2018-2022
cultuur?

Antwoord
Het coalitieakkoord 20182022 is:
- indexatie subsidieregeling
CAO RIQQ 30k
- ZOOM festival 10k
- podiumregeling 70K
- vrije ruimte cultuur 20k.
Totaal 130k
Er is geen budget uitgegeven
aan de podiumvoorziening ca.
30k minder aan het ZOOM
festival 5k, en het totale vrij
besteedbare bedrag 40k en
RiQQ 30k.
De groene metropool heeft
een website met alle relevante
documenten
www.groenemetropoolregio.nl

16

p.39, 5.3 1e bolletje,
programma 2

Hoe is de +106k
samengesteld. Waar is het
wel/niet aan uitgegeven?

17

p.35, cultuur, 4R

Verzoek om de
toekomstvisie Groene
metropoolregio op te sturen

18

p. 40, 6.6
maatwerkvoorzieningen

Hoe zit de rekensom in
elkaar en is 97k een
onderdeel van 336k of is dit
apart?

De onderschrijding van 58k
bestaat uit:
* lagere kosten WMO-vervoer
+/+ 336k
* hogere kosten
woonvoorzieningen -/- 267k
* overige verschillen -/- 11k
In de lasten Wmo vervoer
heeft een post van 97k
betrekking op
omzetcompensatie die
uitbetaald is door de BVO
DRAN aan de vervoerders. Als
deze vergoeding niet was
verstrekt, zouden de lasten
van het doelgroepenvervoer
nog lager zijn.

19

p.40, 6.71, 2e bolletje

Er wordt verwezen naar
taakveld 6.3 maar bij 6.3
staat niets over Gelrepas,
graag uitleg?

De post kinderarmoede, die
onderdeel uitmaakt van
taakveld 6.3, maar in de
analyse niet specifiek wordt
benoemd, is voor een deel
niet besteed. Deze
budgetruimte is gebruikt om
de overschrijding op de
Gelrepas te dekken.
Kinderarmoede/armoedebeleid
en de Gelrepas zijn nauw met
elkaar verwant maar in de
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Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord
verantwoording van de
jaarstukken 2021 moeten zij
over verschillende taakvelden
worden verdeeld.
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