ANTWOORDEN OP VRAGEN
NAAR AANLEIDING VAN DE
PROGRAM M ABEGROTING 2017

Nr. Onderdeel
Fractie Afdeling
programmaprogrammabegroting
1. Algemeen
SP
M iddele
n
Indicatoren
Waarstaatjegemeent
e.nl

Vraag en antw oord

Vraag:
In de inleiding staat vermeld dat diverse indicaoren te vinden zijn in
‘w aarstaatjegemeente.nl’ . Daaruit blijkt dat Uden – bijvoorbeeld in vergelijking
met Oss – diverse indicatoren niet heeft ingevuld, o.a. burgerpeiling,
ondernemerspeiling en rapportage gezondheid. Hoe kan dat?

Antwoord
Zoals aangegeven in de Inleiding op de Programmabegroting 2017 nemen w e
met ingang van dit jaar een verplichte set indicatoren op. Het zijn een 50-tal
indicatoren, die met informatie van externe instanties zoals het CBS w orden
gevuld. Voor w at betreft de ‘burgerpeiling’, dat is een facultatieve enquête w aar
de gemeente Uden 2-jaarlijks aan deelneemt. In 2016 staat deze peiling w eer op
de agenda.
2.

Algemeen
Indicatoren
Waarstaatjegemeent
e.nl

SP

M iddele
n

Vraag:
Uit de cijfers van w aarstaatjegemeente.nl blijkt dat Uden 0 kinderen in
achterstandsw ijken heeft tegenover een Brabants gemiddelde van 12,13 per
1000. Hoe komt dat? Heeft Uden geen achterstandsw ijken? Of is er niet geteld?

Antwoord
De door u genoemde indicator kunnen w ij (nog) niet traceren in
w aarstaatjegemeente.nl . Wel w ordt er melding gemaakt van kinderen in
achterstandsw ijkingen in de Zorgatlas
3.

Samenvatting/
SP
Highlights wethouder
Peerenboom

Ruimte

Vraag:
Zijn er afspraken met de bedrijven op Foodcourt om hun producten uit de regio
te betrekken?

Antwoord:
Hierover zijn geen afspraken gemaakt. Dit hebben w ij overigens tot nu toe bij
geen enkel initiatief gedaan.
4.

Samenvatting/
Highlights
Wethouder
Merwerode

SP

Ruimte

Vraag:
Verkeer en vervoer: aan w elke veranderingen w ordt er gedacht als het gaat over
w ijzigingen met meer directe verbindingen ten aanzien van de nieuw e HOV
dienstregeling 2017?

Antwoord:
De HOV Dienstregeling beoogt een betere aansluiting op het treinverkeer vanaf
de stations Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Oss.
5.

Samenvatting/
Highlights
Wethouder
Overmans

SP

M aatsch Vraag:
appelijke In de toelichting per portefeuille lezen w e bij w ethouder Overmans: “ Daarvoor
dienstve tekenen zij de zogenaamde landelijke Participatieverklaring, die w ij aanvullen met
rlening
de Udense w aarden: groen, gezond, gastvrij, gezellig en gezamenlijk.”
M eent u dat? Gaan statushouders daadw erkelijk tekenen om gezellig en gastvrij
te zijn? Hoe gaat u dat handhaven? Gaat u daar cursussen voor organiseren? En
w orden die ook verplicht voor de 41.000 Udenaren die hier al zijn? M oeten die
ook tekenen voor de 4 G’s?

Antwoord:
Ja. Begin 2017 zal er een notitie w orden aangeboden aan de Raad w aarin uiteen
w ordt gezet op w elke w ijze Uden de statushouders bedient.
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Nr. Onderdeel
Fractie Afdeling
programmaprogrammabegroting
6. Financieel
SP
M iddele
economische
n
uitgangspunten

Vraag en antw oord

Vraag:
Waarom w ordt significante stijging bij de 65 plussers en bij de inw oners van 7585 jaar niet meegenomen in aantal uitkeringsontvangers?
M oeten w ij het aantal uitkeringsontvangers lezen als WW/WAO/en andere
uitkeringen die buiten de gemeente om verstrekt w orden?

Antwoord
Vanuit de algemene uitkering w ordt onder uitkeringsontvangers verstaan:
1. Het driejarig gemiddelde van het aantal bijstandsontvangers
2. Het aantal, volgens de Wet sociale w erkvoorziening (Wsw ), inw oners in
een gemeente die een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1 van de
Wsw hebben;
3. Het aantal personen jonger dan de AOW-leeftijd dat een periodieke
uitkering ontvangt op grond van:
-de bij of krachtens de Kaderw et militaire pensioenen vastgestelde
betalingen
-de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
-de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
-de Wet w erk en inkomen naar arbeidsvermogen
-het Regelement van het Algemeen M ijnw erkersfonds.
De AOW, w aar de door u gerefereerde groep ouderen gebruik van mag maken,
valt dan ook niet onder deze definitie.
7.

Financieel
economische
uitgangspunten

SP

M aatsch Vraag:
appelijke Waarom daalt het aantal uitkeringsgerechtigden WWB etc in de kerngegevens
dienstve niet, stijgt zelfs van 654 naar 680 als u schrijft “ Iedereen aan het w erk:
rlening
investeren in meedoen” . Wat klopt er dan niet?

Antwoord
Het rendement van de inzet van investeren in meedoen, is gestegen; meer
mensen stromen geheel of gedeeltelijk uit. Ook de gemiddelde duur van de
uitkeringsperiode daalt. In 2015 is de instroom in heel Nederland, ook in Uden,
5% hoger dan de uitstroom door het economisch klimaat (na-ijl effect crisis,
verkorting WW-periode, nieuwe klantgroepen). Zonder de gepleegde
inspanningen zou het aantal uitkeringsgerechtigden nog groter zijn dan nu het
geval is.
8.

Financiën
Bestedings- en
dekkingsplan

SP

M aatsch Vraag:
appelijke Bij M aximaal meedoen staat voor 2017 tot 2020 allemaal "0". Zijn dit tikfouten?
dienstve
rlening

Antwoord:

Dit zijn geen tikfouten. Binnen het programma M aximaal M eedoen w orden in de
voorliggende programmabegroting geen nieuw e offertes ingediend. Uitvoering
vindt plaats binnen de door uw raad eerder beschikbaar gestelde budgetten.
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Nr. Onderdeel
Fractie Afdeling
programmaprogrammabegroting
9. Financiën
SP
M iddele
n
Bestedings- en
dekkingsplan

Vraag en antw oord

Vraag:
Voor de nieuw e brandw eerkazerne staan 3 miljoen begroot? Waarom is er dan
geen opbrengst begroot van de verkoop van de gronden van de huidige locatie
brandw eerkazerne & politiebureau?

Antwoord:
De genoemde 3.000.000 is een globale inschatting van de kosten van het
bouwen/inrichten van een nieuwe brandweerkazerne. De businesscase
nieuwbouw brandweerkazerne is nog niet gereed en vastgesteld. Mede omdat
het bestuurlijk overleg met de Veiligheidsregio over de overname van de
nieuwbouw medio 2020 nog niet afgerond is en nog niet tot regionale en lokale
besluitvorming heeft geleid. Een eventuele opbrengst van de verkoop van grond
(locatie brandweerkazerne Leeuweriksweg) is nog niet meegenomen. Een en
ander is ook afhankelijk van de sloopkosten/wat er gebouwd zal worden op de
vrijgekomen locatie, e.d.
Vanzelfsprekend wordt de Raad t.z.t. over de financiële consequenties
geïnformeerd.
10. Programmaplan,
Goed leven en
ontmoeten, samen
de leefomgeving
inrichten/wat gaat
het kosten

PvdA

Ruimte

Vraag:
Kinderen met een beperking w illen ook graag spelen in de speeltuin bij hen in de
buurt. Helaas zijn de Udens speeltuinen soms niet voor hen toegankelijk.
Hoeveel middelen binnen openbare w erken zijn beschikbaar voor het aanpassen
van speeltuinen voor kinderen met een beperking?

Antwoord:
Vanuit groot onderhoud kapitaalgoederen w ordt jaarlijks een budget gereserveerd
voor vervanging van speeltoestellen en speelplekken, dit budget bedraag circa €
80.000. Uitvoering van dit w erk vindt in overleg plaats met belanghebbenden,
indien hierbij gevraagd w ordt om rekening te houden met kinderen met een
beperking, zal daar passend binnen de beschikbare budgetten rekening w orden
gehouden. Daarnaast is het budget (groot € 30.000,--) w at beschikbaar is gesteld
voor maatregelen ter uitvoering van het vastgestelde speelruimteplan inzetbaar.
11. Programmaplan,
Maximaal meedoen,
wat gaat het kosten

PvdA

M aatsch Vraag:
appelijke Het sociaal domein is in ontw ikkeling. Innovatie is hierbij onontbeerlijk. Hoeveel
dienstve geld is er beschikbaar binnen het innovatie ontw ikkel fonds om de preventie te
rlening
bevorderen binnen de WM O?

Antwoord:
Ten behoeve van het ontw ikkelfonds Wmo w ordt een ontw ikkelagenda
opgesteld c.q. een bestedingsplan ontw ikkeld begin 2017. M ogelijkheden om
ruimte te creëren voor innovatieve projecten of voorstellen zullen hierbij w orden
meegenomen
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Nr. Onderdeel
Fractie Afdeling Vraag en antw oord
programmaprogrammabegroting
12. Programmaplan,
SP
M aatsch Vraag:
Maximaal meedoen,
appelijke Kunt u ons een overzicht aanleveren van alle WM O-tarieven, zow el ZIN als PGB
WMO
dienstve voor:
rlening
Hulp bij de huishouding?
Individuele begeleiding?
Dagbesteding?
Kunt u ons tevens aanleveren:
Het totaal van ontvangen eigen bijdragen over 2015?
De perceptiekosten van die eigen bijdragen?
Het aantal mensen dat gestopt is met zorg vanw ege de eigen bijdrage?

Antwoord:
Het tarief voor Wmo Hbh is m.i.v. 1-7-2016 € 22,46 per uur.
De regio hanteert voor begeleiding de volgende tarieven en indeling:
Indiv. Ondersteuning w aakvlam € 55,- p/mnd
Indiv. Ondersteuning basis € 548 p/mnd
Indiv. Ondersteuning extra € 807 p/mnd
Dagbesteding basis € 623
Dagbesteding extra € 1.187
Toeslag rolstoelvervoer bij dagbest. € 130
De totaal ontvangen eigen bijdragen Wmo over 2015 bedraagt
€ 871.389,56
Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en int deze. De kosten hiervoor
w orden landelijk gedragen. Voor Uden zijn er derhalve geen
perceptiekosten.
Voor zover ons bekend uit onze registratie zijn er vorig jaar 5 klanten gestopt
vanw ege de hoogte van de eigen bijdrage. Dit betreft deels mensen
met een indicatie voor dagbesteding en deels mensen met een
indicatie voor hulp bij het huishouden.
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Nr. Onderdeel
Fractie Afdeling
programmaprogrammabegroting
13. Programmaplan,
PvdA
M aatsch
Maximaal meedoen,
appelijke
wat gaat het kosten
dienstve
rlening

Vraag en antw oord

Vraag:
Onlangs zijn op Prinsjesdag de nieuw e budgetten sociaal domein vastgesteld.
Zijn deze cijfers al verw erkt in deze begroting? Zo niet, w at is het effect van deze
gelden op het SD? Wat betekenen deze budgetten voor de doorkijk naar 2020
zoals ons eerder aan ons is gepresenteerd?

Antwoord:
Op Prinsjesdag zijn de macrobudgetten gepresenteerd. De effecten voor de
individuele gemeenten m.b.t. de integratie uitkering Sociaal Domein zijn de
septembercirculaire gemeentefonds 2016 opgenomen. Deze is op 20 september
jl. gepubliceerd. In de voorliggende programmabegroting zijn de budgetten
gebaseerd op de cijfers uit de meicirculaire gemeentefonds 2016.
Totaal
integratieuitkering
Sociaal
Domein
Conform
M ei-circulaire
2016
Conform
Septembercirculaire
2016

2017

2018

2019

2020

2021

23.212.940

22.592.182

22.101.455

21.615.557

21.557.874

22.707.141

22.105.963

21.618.874

21.151.949

21.123.386

In bovenstaande tabel zijn de nieuw e budgetten integratie uitkering Sociaal
Domein w eergegeven. De w ijzigingen hebben voornamelijk betrekking op taken
die voor gemeenten w egvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk
in een ander domein terecht komen / zijn gekomen. Deze mutaties hebben dus
te maken met verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari
2015 (foutieve startstreep). Het jaar 2016 zal niet door het Rijk w orden
gecorrigeerd. Er is derhalve geen aanleiding de in de voorliggende
programmabegroting gepresenteerde doorkijk naar 2020 te w ijzigen.
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Nr. Onderdeel
Fractie Afdeling Vraag en antw oord
programmaprogrammabegroting
14. Programmaplan,
SP
M aatsch Vraag:
Maximaal meedoen,
appelijke Deze paragraaf is erg mager onderbouw d. Kunt u ons de volgende gegevens
Geen armoede/ geen
dienstve aanleveren:
schulden
rlening
Aantal mensen met schulden
Aantal mensen in een schuldhulptraject
De gemiddelde doorlooptijden van schuldhulptrajecten
Het aantal aanvragen dat nog niet in behandeling is genomen
Het aantal trajecten dat langer dan 3 jaar duurt
Het aantal afgew ezen aanvragen?

Antwoord
-

-

-

-

-

15. Programmaplan,
Maximaal meedoen,
Geen armoede geen
schulden

SP

Aantal mensen met schulden:
is niet bekend. De verw achting is dat 10 tot 15 % van de Udense
bevolking schuldenproblemen heeft, op basis van landelijke statische
berekeningen. Ca. 200 mensen per jaar melden zich bij de gemeente
met schuldenproblematiek.
Aantal mensen in een schuldhulptraject
De gemeente kent diverse vormen van ondersteuning bij schulden; met
alle melders w ordt het gesprek aangegaan om de passende
ondersteuning te bieden. Ca. 20-25% van de melders belandt in een
driejarig traject van schuldregeling.
De gemiddelde doorlooptijden van schuldhulptrajecten
De doorlooptijd is afhankelijk van het geboden traject en varieert van ca.
6 maanden tot het 3-jarige doorlooptraject van de schuldregeling.
Het aantal aanvragen dat nog niet in behandeling is genomen
5 aanvragen zijn op dit moment al w el uitgenodigd voor gesprek maar
nog niet in behandeling genomen
Het aantal trajecten dat langer dan 3 jaar duurt
Ca. 17 trajecten duren langer dan 3 jaar.
Het aantal afgew ezen aanvragen?
Gemiddeld 40 per jaar.

M aatsch Vraag:
appelijke Geen armoede, geen schulden schrijft u. In de investering zien w e een bedrag
dienstve van “ nul euro” de komende jaren. Onderzoekscijfers tonen aan een stijgende
rlening
armoede in Brabantse kernen. Wat klopt er dan niet: Geen armoede, geen
schulden of de investering van “ nul euro” in de begroting?

Antwoord:
Armoede w ordt op dit moment via regulier beleid bestreden uit budgetten voor
bijzondere bijstand en minimabeleid. In 2016 is een start gemaakt met de
evaluatie van het Armoedebeleid, daaruit volgt een actualisatie in 2017.
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Nr. Onderdeel
Fractie Afdeling
programmaprogrammabegroting
16. Paragrafen
SP
M iddele
n
Weerstandsvermoge
n en
risicobeheersing
Financiële
kengetallen

Vraag en antw oord

Vraag:
Onder schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen zien w e een groot
verschil in de rekening 2015 (63,5% ) en de begroting (actuele situatie) in 2016
(80,7% ). Vanw aar dit grote verschil?
Ook van de structurele exploitatieruimte in de rekening van 2015 (-2,4%)
opgenomen en 2016 (-0,4% ) een grote afw ijking begroot. Vanw aar dit verschil?

Antwoord
Vanw ege de nieuw e investeringen die geraamd zijn in de programmabegroting
2016 en 2017, zullen w e hoogstw aarschijnlijk (in 2017) een nieuw e geldlening
aan moeten trekken van ongeveer € 15 miljoen. Hiermee neemt onze
schuldpositie toe en dus ook de schuldquote.
Het verschil in het kengetal structurele exploitatieruimte w ordt veroorzaakt
doordat de structurele baten minus de structurele lasten, gecorrigeerd met de
structurele mutaties in de reserves, meer aan elkaar gelijk zijn. Het streven is om
een percentage van 0% te behalen. Een positief percentage geeft aan dat er
meer structurele baten zijn dan uitgaven.
In de Programmabegroting 2017 bedraagt het percentage -0,4% w at aangeeft
dat de structurele lasten nagenoeg gelijk zijn aan de structurele uitgaven.
17. Paragrafen
Weerstandsvermoge
n en
risicobeheersing
Financiële
kengetallen

SP

M iddele
n

Vraag:
De solvabiliteit van de gemeentelijke financiën is blijkbaar niet best. Wat w ordt
concreet gedaan om dit probleem te verhelpen?
Antw oord
De verw achte solvabiliteit voor de Programmabegroting 2017 bedraagt 27,3% .
PWC schrijft in haar accountantsverslag bij de Programmarekening 2015 dat de
norm voor de solvabiliteit voor gemeenten > 20% bedraagt. Hier voldoet de
gemeente Uden aan.
Ook de VNG heeft een standpunt ingenomen met betrekking tot de norm van de
solvabiliteit. Volgens hen is een solvabiliteit < 30% bij w ijze van spreken
“ oranje” .
De gemeente Uden heeft acties opgenomen om de financiële positie,
w aaronder ook de solvabiliteit, te verbeteren. Deze zijn opgenomen in de
paragraaf w eerstandsvermogen onder het kopje doorkijk naar de toekomst en
zijn:
-

Actief sturen op het realiseren van de bezuinigingen doormiddel van de
bezuinigingsmonitor.
Extra kritisch kijken naar B&W voorstellen w aarbij als dekking de
algemene reserve w ordt genoemd.
Bestemmingsreserves kritisch screenen en w aar mogelijk vrij laten
vallen ten gunste van de algemene vrije reserve.
Bestemmingsreserves koppelen aan de algemene vrije reserve.
Eventuele exploitatieoverschotten direct toevoegen aan de algemene
vrije reserve.
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Nr. Onderdeel
Fractie Afdeling
programmaprogrammabegroting
18. Paragrafen
SP
M iddele
n
Weerstandsvermoge
n en
risicobeheersing
Financiële
kengetallen

Vraag en antw oord

Vraag:
Nu de w eerstandsratio ruim boven de norm (tussen 1 en 2) ligt is dan de
conclusie gerechtvaardigd dat er geld over is, c.q niet gereserveerd hoeft te
w orden en dus ook bezuinigingen niet zo zw aar aangezet hoeven te w orden?
Antw oord
De antw oord op de vraag w ordt gedeeltelijk ook al bij vraag 17 gegeven. Bij de
gemeente Uden hebben w e als doelstelling dat de financiën op orde moeten zijn
met een gezond financieel beleid. Daarvoor zijn er drie pijlers te w eten, een
sluitende begroting, de w eerstandsratio en de financiering (schuldpositie). Het
feit dat de pijler w eerstandsvermogen boven de norm zit betekent daarom niet
automatisch dat er ook geld aan de algemene reserve onttrokken kan w orden.
Daarmee zouden namelijk de andere 2 pijlers negatief beïnvloed kunnen w orden.
Daarnaast is het zo dat de voorschriften zijn dat structurele lasten gedekt dienen
te w orden door structurele baten. De algemene reserve is incidenteel w aardoor
deze niet ingezet kan w orden voor structurele lasten.
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