24 januari 2018

Beantwoording openstaande (technische) vragen commissie Samenleving d.d. 03‐09‐2019
Agendapunt 5 Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 Gemeente Zevenaar (Z/19/336576)
Openstaande vraag:
a.
De vraag t.a.v. de gemeenschappelijke regeling GGD, het feit dat in de jaarstukken wordt gesproken over
verantwoording van de activiteiten over 2018 in de jaarstukken van 2019, wordt schriftelijk beantwoord.
b.
De beantwoording op de vraag over de stand van zaken ten aanzien van armoedeval schriftelijk
aangeleverd.
Antwoord:
a.
Deze vraag heeft betrekking op de volgende passage in de Jaarstukken 2018 van de Gemeente
Zevenaar, bij activiteit 7.1.3 Gezondheidszorg/Reguliere taken:
“Over de inzet van het budget voor publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg worden jaarlijks
afspraken gemaakt door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD, de
Veiligheids‐ en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). Basis hiervoor is de vastgestelde
begroting van de VGGM, die in 2017 aan u is voorgelegd. Conform deze begroting is voor beide
onderdelen het voor de gemeente Zevenaar van toepassing zijnde bedrag betaald. De verantwoording
over de inzet van de middelen vindt plaats in 2019, op basis van de jaarstukken 2018. [p 87.]”.
Hiermee refereren wij naar de reguliere planning & controlcyclus van de VGGM. De verantwoording over de
verrichte activiteiten en inzet van middelen vindt plaats in de jaarstukken (2018). De jaarstukken 2018 van de
VGGM zijn in de vergadering van 5 juni 2019 aan u voorgelegd, waarmee de verantwoording in 2019
plaatsvond, op basis van de jaarstukken 2018.
b.

‐

Bij de behandeling van de Beleidsnota armoede en schuldhulpverlening in de commissie Samenleving van
12‐02‐2019 is het thema armoedeval aan de orde geweest. Bij de beantwoording van de openstaande vragen
uit die commissie heeft het college onderzocht wat de maatregelen zijn die het Rijk voorstel t.a.v. de
armoedeval voorbereidde.
Aanvullend hierop is de huidige stand van zaken vanuit het Rijk als volgt:
Per 2020 gaat de 'Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en vervallen van maximale
inkomensgrenzen' definitief in. Dit wetsvoorstel beoogt o.a. beperking van de armoedeval bij het
overschrijden van de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag.
Dit betekent dat bij inkomensstijging huurtoeslag over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd (in
plaats van ineens).

‐

Waarschijnlijk treedt ook in werking per 2020 (ingangsdatum wetsvoorstel is nog niet helemaal definitief)
dat meer ouders recht krijgen op kindgebonden budget doordat de inkomensgrens wordt aangepast. Dit
betekent o.a. dat meer paren met middeninkomens kindgebonden budget krijgen (die eerder vanwege hun
inkomen hier niet voor in aanmerking kwamen).

‐

Meeste werkenden zijn er in 2019 op vooruit gegaan door een hogere arbeidskorting.
Werknemers en zelfstandigen die tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen (dus lagere en deels
middeninkomens), houden door een hogere arbeidskorting in 2019 netto meer salaris over.

Er zijn verder geen openstaande (technische) vragen n.a.v. de commissie. Overige door het college gedane
toezeggingen worden op de rappellijst moties en toezeggingen geplaatst.

