MEMO
Voor

:

De heer Ippel (SGP-CU)

Van

:

P. Vat

Datum

:

23 juni 2020

Betreft

:

Technische vraag inzake 1e Turap 2020 en technische vraag bij Kaderbrief
2021

Op donderdag 18 juni 2020 u technische vragen gesteld naar aanleiding van de
toegezonden 1e Tussenrapportage 2019 en de Kaperbrief 2021. Hieronder vindt u de
beantwoording van deze vragen:
1e Tussenrapportage 2020:

Vraag 1:

Op pagina 48 wordt in het Hoofdstuk Financiën een voordeel benoemd van € 144.000 in de
Algemene Heffingen voor 2020. Bij de toelichting op deze post op pagina 49 staat voor 2020 een
voordeel van € 50.000 benoemd. Kunt u een toelichting welke voordelig uitvallende posten hier
verder onder vallen?

Antwoord 1:

Op pagina 48 is het voordeel van € 144.000 opgenomen op het thema Algemene Heffingen. Deze
bestaat inderdaad voor € 50.000 uit de effecten in paragraaf "2.5.4 Financiële afwijkingen met
saldo effect'. Daarnaast bestaat deze voor € 94.000 uit de effecten van paragraaf "3.5
Programma 5 financiën en belastingen" zonder saldo effect.
Zoals opgenomen in de Inleiding van de 1e Tussenrapportage 2020 is nu in hoofdstuk 3 separaat
inzicht gegeven in alle budget-neutrale verwerkingen van financiële ontwikkelingen in de
programma's. Deze laatste € 94.000 uit paragraaf 3.5 zijn budget-neutrale verschuivingen tussen
programma's.
Kaderbrief 2021

Vraag 2:

Onder de uitgangspunten staat bij Algemene Uitkering: Begroting 2021 op basis van meicirculaire
2020. Hierbij wordt specifiek vermeld: berekening Pauw.
a. Wat is berekening Pauw?
b. Zijn er meerdere berekeningsmogelijkheden?
c. Waarom is er voor deze berekeningsmethode gekozen?

Antwoord 2a:

Pauw staat voor 'Product Algemene Uitkering op het Web' en is een internetapplicatie van
adviesbureau Frontin Pauw. Frontin Pauw adviseert en faciliteert veel gemeenten in Nederland, niet
alleen voor wat betreft de applicatie, maar ook inhoudelijk op financieel beleidsmatig gebied.

Antwoord 2b:

De gemeenten niet bij Frontin Pauw zijn aangesloten, kunnen ook gebruik van de berekeningen
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
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Antwoord 2c:

Frontin Pauw is autoriteit op het gebied van financiële verhoudingen rijk- gemeenten, adviseert de
gemeenten op professionele en degelijke wijze en weet de juiste verbanden aan te geven die nodig
zijn voor een goed inzicht, juiste berekening en analyses. Dit is van belang gelet op de financiële
impact van de algemene uitkering. De berekening van het Ministerie wordt volgens als
controlemiddel ingezet.

