Technische vragen (en antwoorden) – Begroting 2021
Openbare technische vragen van raadsleden en burgerraadsleden Sliedrecht die betrekking hebben op agendapunt 9 oordeelsvormende vergadering op 3
november en agendapunt 6 besluitvormende vergadering op dinsdag 10 november 2020
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3.1 PROGRAMMA 1 SOCIAAL 25
3.1.1 Inleiding 25
3.1.2 Welke ambitie en ontwikkelingen voor sociaal domein 26
3.1.4 Beleidsindicatoren 31
3.1.5 Bijdrage van verbonden partijen aan dit programma 32
3.1.6 Kaders voor de reguliere taken 32
3.1.7 Overzicht van baten en lasten 34
3.2 PROGRAMMA 2 ECONOMIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT 35
3.2.1 Inleiding 35
3.2.2 Ambitie en ontwikkelingen 36
3.2.3 Op welke wijze gaan we deze ambitie voor economie, onderwijs en
arbeidsmarkt realiseren? 36
3.2.4 Beleidsindicatoren 38
3.2.5 Bijdrage van verbonden partijen aan dit programma 39
3.2.6 Kaders voor de reguliere taken 39
3.2.7 Overzicht van baten en lasten 40
3.3 PROGRAMMA 3 RUIMTE 41
3.3.1 Inleiding 41
3.3.2 Ambitie en ontwikkelingen 42
3.3.3 Op welke wijze gaan we deze ambitie voor Ruimte realiseren? 43
3.3.4 Beleidsindicatoren 48
3.3.5 Bijdrage van verbonden partijen aan dit programma 49
3.3.6 Kaders voor de reguliere taken 49
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3.3.7 Overzicht van baten en lasten 51
3.4 PROGRAMMA 4 BESTUUR, ORGANISATIE EN VEILIGHEID 52
3.4.1 Inleiding 52
3.4.2 Ambities en ontwikkelingen 52
3.4.3 Op welke wijze gaan we deze ambitie voor bestuur, organisatie en
veiligheid realiseren? 52
3.4.4 Beleidsindicatoren 54
3.4.5 Bijdrage van verbonden partijen aan dit programma 59
3.4.6 Kaders voor de reguliere taken 60
3.4.7 Overzicht van baten en lasten 61
3.5 PROGRAMMA 5 FINANCIËN EN BELASTINGEN 62
3.5.1 Inleiding 62
3.5.2 Ambitie en ontwikkelingen 62
3.5.3 Beleidsindicatoren 63
3.5.4 Bijdrage door verbonden partijen 64
3.5.5 Reguliere taken 64
3.5.6 Overzicht van baten en lasten 65
PFH
B – burgemeester Van der Borg
V – wethouder Vat
S – wethouder Spek
G – wethoder Goverde

2

Nr

PFH

Vr dd

SGPCU
001

V

30-102020

Antw
dd
3-112020

X

Fractie /

Vraag

Antwoord

SGP-ChristenUnie

-

Deze maand komt de stuurgroep van het
haalbaarheidsonderzoek bijeen om de resultaten van
het afgeronde onderzoek te bespreken. Bij akkoord zal
het haalbaarheidsonderzoek in Q4 2020 aan het
college worden aangeboden. In Q1 2021 zal het
vervolgens worden aangeboden aan de gemeenteraad.

SGPCU 001 3.2 Wat is de stand van
zaken en planning voor 2021 van het
uitvoeren van het IHP onderwijs - als
het gaat om de ambitie om een
nieuwe voorziening voor De Wilgen
en PWA Valkweg te realiseren?

Het vervolgproces wordt in het voorstel aan de
gemeenteraad verder uitgewerkt. Mocht de stuurgroep
niet akkoord zijn met het haalbaarheidsonderzoek zal
de bovenstaande planning 1 á 2 kwartalen opschuiven.
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SGPCU
002

30-102020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 002 3.3 Op welke manier is de
gemeente Sliedrecht bij de MIRT
Verkenning A15 Papendrecht
Gorinchem betrokken?

volgt

SGPCU
003

30-102020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 003 3.3 Welke inhoudelijke
inbreng heeft de gemeente daarin
wat betreft milieuaspecten die van
invloed zijn op de gezondheid van
Sliedrechtse inwoners: geluidshinder,
fijnstof en stikstof?

volgt

SGPCU
004
PRIO

B

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 004 pag. 57 Hoe wordt
omgegaan met meldingen van
woonoverlast, zoals genoemd in de
tweede rij van de tabel op pagina 57?

De woningcorporatie zet zich in op meldingen van woonoverla
buurtbemiddeling. In ernstigere gevallen maakt de woningcorp
starten woningcorporatie, politie en gemeente een regieoverle

SGPCU
005
PRIO

B

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 005 pag. 57 Is er een
indicator/monitoring van dit soort
meldingen? Graag zouden we deze
ontvangen.

De overlastmeldingen bij sociale verhuur worden door
de woningcorporatie geregistreerd. In voorkomende
gevallen zullen worden meldngen van woonoverlast in
particulier bezit geregistreerd door de gemeente. In
2020 is er één geval van woonoverlast bij particulier
bezit behandeld door buurtbemiddeling.

SGPCU
006
PRIO
SGPCU
007
PRIO

B

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 006 pag. 57 Wat is de
meerjarige trend qua woonoverlast?

Navraag bij de woningcorporatie leert dat het aantal
meldingen van woonoverlast toeneemt.

B

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 007 pag. 57 Is extra of betere
inzet op dit onderwerp noodzakelijk?

In 2021 starten woningcorporatie, politie en gemeente
een regieoverleg. Ook wordt in 2021 vanuit de

gemeente een meldpunt gestart voor woonoverlast
vanuit particulier bezit.
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SGPCU
008
PRIO

G

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 008 We vinden nergens in de
begroting iets terug over de
voorgenomen renovatie van Elektra.
Zien we iets over het hoofd?

"De renovatie van Elektra wordt door middel van een
separaat raadsvoorstel inclusief kredietaanvraag aan
de raad voorgelegd.
"

SGPCU
009

V

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 009 pag. 21 De bedragen
achter zorg en cultuurvoorzieningen
zijn omgedraaid?!

correct

SGPCU 010 pag. 22 Aantal inwoners
2021 lager dan in 2020, terwijl
Staatsliedenbuurt en Baanhoek-West
verder afgebouwd zijn. Klopt dit wel?
SGPCU 011 pag. 27 Wat is er nog
gesloopt in 2020 in de
Staatsliedenbuurt? Wordt hier niet
met oude cijfers gewerkt?

volgt

SGPCU 012 pag. 27
Diplomazwemmen - ‘leergeldkinderen’
- dit zwemdiploma wordt toch juist via
Leergeld betaald? Waarom dan toch
deze groep weer via Sliedrecht laten
betalen? Aansluitend: hoeveel
kinderen verwacht met per sector nog
te gaan bedienen de komende jaren?
SGPCU 013 pag. 27
Diplomazwemmen, vangnetregeling:
betekent dit nu concreet dat als een
inwoner wacht tot groep 7 met het
halen van diploma alsnog financiering
verkregen kan worden?

Het budget van Stichting Leergeld bedraagt € 275,00
per jaar voor basisschool kinderen de pakketprijs voor
een zwemdiploma bedraagt € 625,00. Het leergeld
budget is ontoereikend om de volledige kosten voor
het zwemdiploma te dekken. De prognose voor de te
bereiken aantallen is als volgt ; leergeld kinderen 25,
vangnetregeling 10, statushouders kinderen 20.

SGPCU
010

30-102020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU
011

30-102020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU
012
PRIO

V

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU
013

V

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

volgt

Ja
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SGPCU
014
PRIO

V

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 014 pag. 27
Laaggeletterdheid: wat wordt hier nu
al aan gedaan, wat gaat men
concreet doen en op welke manier
wordt aanbod aangeboden voor de
groep NT1 en NT2? Hoe groot is de
groep NT1 in Sliedrecht?

"Het Taalpunt in de Bibliotheek is de centrale plek in
Sliedrecht waar NT1-ers en NT2-ers terecht kunnen
voor ondersteuning. Op dit moment vinden er
gesprekken met partners plaats om zo het huidige
lokale aanbod in kaart te krijgen, maar ook om te
bepalen wat de vervolgstappen gaan worden om de
aanpak laaggeletterdheid te versterken. Er komt een
regionaal plan van aanpak laaggeletterdheid wat op
hoofdlijnen wordt opgesteld, en waarin elke gemeente
de ruimte krijgt om lokale speerpunten te bepalen.
Volgens onderzoek van Onderzoekcentrum
Drechtsteden (2020) zijn er naar schatting 930
personen in Sliedrecht laaggeletterd, gemeten in de
leeftijdscategorie 16-65 jaar. Op basis van leeftijd,
huishoudsamenstelling, migratieachtergrond en wel of
geen betaalde baan zijn zeven doelgroepen bepaald.
Een aantal doelgroepen bevat een mix van personen
met en zonder migratieachtergrond, waardoor het
lastig te bepalen is wat het daadwerkelijke aantal NT1ers in Sliedrecht zijn. Wel is uit de cijfers op te maken
dat in ieder geval naar schatting 446 personen in de
leeftijdscategorie 30 tot en met 65 jaar zonder
migratieachtergrond laaggeletterd zijn. "

SGPCU
015
PRIO

V

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 015 pag. 27 Is de inzet van de
verbindingsfunctionaris al geëvalueerd
en is deze evaluatie gedeeld met de
raad?

Ja, de inzet is geevalueerd en wordt bij de behandeling
van het preventie-en handhavingsplan Alcohol en
Drugs aan de gemeenteraad aangeboden.
Vooruitlopend op deze vaststelling worden middelen
gevraagd voor de continuering van deze functie.

SGPCU
016

V

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 016 pag. 27 Hoe zit het nu
met het effect van het aanjaagteam
rond DG&J? De kosten zouden toch
juist gedrukt gaan worden, maar
stijgen nu nog verder.

Inderdaad zien we in 2020 opnieuw een kostenstijging
in de jeugdhulp in plaats van een kostendaling. Wel
zien we dat de kosten minder hard stijgen dan in
voorgaande jaren. Het aanjaagteam heeft de
prioriteiten in kaart gebracht en daarbij inzichtelijk
gemaakt waar we staan in de verschillende
transformatieprojecten.
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SGPCU
017
PRIO

V

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 017 pag. 27 Waarom alleen
versterking tussen sociale partners in
Vogelbuurt-Noord. Er zijn toch ook
andere buurten waar dit evengoed
van belang is? Gaat voor die buurten
ook ingezet worden opgenoemden
versterking?
SGPCU 018 pag. 31
Beleidsindicatoren: waarop is de
aanpassing naar realistische
streefwarden gebaseerd?

SGPCU
018

V

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU
019

V

30-102020

3-112020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 019 pag. 34/118 Bij het
overzicht van baten en lasten op p34
en/of p118 : hoe kan het verschil in
zorg t.o.v. 2019 worden verklaard
zowel in lasten (1/3 hoger) als baten
(bijna een 8,5 keer zoveel, wat nooit
verkeerd is natuurlijk)?

SGPCU
020 PRIO

V

30-102020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU
021 PRIO

V

30-102020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU 020 pag. 41 Over welke
kredieten en budgetten gaat dit nu?
Ofwel: hoe is deze € 16,5 miljoen
opgebouwd?
SGPCU 021 pag. 41 Klopt het dat het
dan alleen gaat over kredieten en
budgetten die pas na 2024 wordt

Daar waar mogelijk zetten we in heel Sliedrecht in op
versterking van de samenwerking tussen sociale
partners. Voor Vogelenbuurt-Noord zien wij nu een
kans vanwege ontwikkelingen in dat gebied, die we
willen aangrijpen om de samenhang te vergroten en
samenwerking te versterken.
In de begroting 2020 waren nog geen cijfers bekend
op de aangepaste indicatoren. Inmiddels is er een
onderzoek uitgevoerd t.b.v. deze indicatoren. De in de
begroting van 2020 opgenoemde streefwaarden
bleken niet realistisch. De streefwaarden die in deze
begroting zijn opgenomen zijn gebaseerd op de
huidige realisatie, voor zover deze bekend is.
De (begrote) bijdrage van Sliedrecht aan de Sociale
Dienst Drechtsteden (SDD) was t/m 2019 opgenomen
onder twee programma's en drie thema's. Door de
toegenomen complexiteit van de verschillende
bijdragen aan de SDD, de invoering van de taakvelden
binnen de verslaggevingsvoorschriften bestond de
noodzaak dergelijke significante processen financieel
beter te kunnen volgen. In de 1e tussenrapportage
2020 (zie blz. 53 en 56) is hiervoor een administratieve
(financieel neutrale) begrotingswijziging vastgesteld.
Hierdoor zijn de bijdragen aan de SDD en de hiermee
verband houdende inkomsten van het Rijk welke
waren opgenomen onder het thema Inkomen en het
thema Werk- en ondernemerschap in programma 2
(Economie, onderwijs en arbeidsmarkt) nu opgenomen
onder het thema Zorg in programma 1 (Sociaal).
volgt

volgt
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SGPCU
022 PRIO

V

30-102020

SGP-ChristenUnie

-

SGPCU
023 PRIO

V

30-102020

SGP-ChristenUnie

-

ingezet? (Anders zou het voordeel
immers afnemen in de jaren na 2021)
Vraag 3. Als het gemiddeld kostenpeil
met 1,7% stijgt, wat is dan de reden
dat het college kiest om dit niet door
te voeren?
SGPCU 022 pag. 41 Als het gemiddeld
kostenpeil met 1,7% stijgt, wat is dan
de reden dat het college kiest om dit
niet door te voeren?
SGPCU 023 Verwacht het college dat
in de jaren die volgen daadwerkelijk
minder geld uit te hoeven geven, als
deze kredieten moeten worden
ingezet? Zo ja, waarom zijn ze dan zo
hoog begroot? Zo nee, wordt er dan
een bedrag voor opgenomen in de
risicoparagraaf?

volgt

volgt

