Technische vraag PvdA inzake 'Kadernota 2020'
Ten behoeve van oordeelsvormende raadsvergadering op 11 juni 2019
Agendapunt 6.06 Kadernota 2020

1. Graag krijgen we enige duiding van wat repressief en preventief toezicht op
het gemeentelijk beleid vanuit het perspectief van de provincie betekenen.
Moeten we enig toezicht vrezen of is er een andere reden om dit in de
kadernota op te nemen?
Antwoord:
Toetsing Provincie (toezichthouder van gemeenten)
Ieder jaar besluit de provincie op grond van artikel 203 van de
Gemeentewet of een gemeente onder repressief of preventief
begrotingstoezicht valt. Op basis van een begrotingsscan wordt een toets
uitgevoerd met de volgende mogelijkheden:
» Voldoet: De begrotingsscan voor het begrotingsjaar 2020 geeft het
beeld dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Er sprake is
van repressief toezicht.
» Voldoet met kanttekeningen:
o De begrotingsscan voor het begrotingsjaar 2020 geeft het beeld
dat de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, maar
het is wel voldoende aannemelijk dat uiterlijk de laatste jaarschijf
van de meerjarenraming wel structureel en reëel in evenwicht is.
Er volgt een uitgebreid onderzoek. Er sprake is van repressief
toezicht.
o Uit de begrotingsscan voor het begrotingsjaar 2020 blijkt
onvoldoende of de begroting structureel en reëel in evenwicht is.
Als op basis van uitgebreid onderzoek dat dan volgt
geconcludeerd wordt dat de begroting structureel en reëel in
evenwicht is, is er sprake van repressief toezicht.
» Voldoet niet: Uit de begrotingsscan en het daaropvolgende uitgebreid
onderzoek blijkt dat de begroting en uiterlijk de laatste jaarschijf van de
meerjarenraming niet structureel en reëel in evenwicht zijn. Er sprake is
van preventief toezicht.
Repressief toezicht is regel. Dit houdt in dat de begroting direct kan worden
uitgevoerd, zonder dat hier vooraf goedkeuring van de provincie is vereist.
Preventief toezicht is de uitzondering. Dit betekent dat de begroting en de
begrotingswijzigingen eerst moeten worden goedgekeurd door de
provincie, voordat een gemeente tot uitvoering kan overgaan.
Er is niets te vrezen. Vanuit een financieel gezond beleid wordt een kader
voorgesteld om te streven naar repressief toezicht.

2. (2.8/4) Hoe verhoudt informele ondersteuning (prima!) zich met de
formele ondersteuning die de gemeente krachtens de WMO moet leveren?
Antwoord:
Kenmerkend aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is
dat er ondersteuning op maat geboden dient te worden. Dat betekent dat
de gemeente eerst onderzoekt wat de situatie van de hulpvrager is, wat
zijn/haar omgeving kan doen en welke professionele ondersteuning
eventueel nodig is op grond van de Wmo.
3. Het maximaliseren van maatwerk in de WMO mag toch nooit ten koste
gaan van het maatwerk dat de gemeente volgens de wet moet keveren.
Antwoord:
Dat klopt, het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo 2015) is het bieden van maatwerk, waarbij beoordeeld wordt of de
totale ondersteuning (informeel en professioneel) passend en toereikend is.
4. Valt er meer te zeggen over hoe het nu gaat met de activiteitensubsidies
als onderdeel van het subsidiebeleid. Is een evaluatie - op dit moment teveel gevraagd?
Antwoord:
Zoals aangegeven in de kadernota 2020 willen we de ingeslagen weg
voortzetten en verder optimaliseren. Deze zomer zal gestart worden met
deze doorontwikkeling voor de eerstvolgende budgetperiode 2020-2022.
5. Wat is het percentage sociale huurwoningen in Veldhoven op dit moment?
Welke maatregelen overweegt het college mocht dit minder zijn dan 220Zo?
Antwoord:
In Veldhoven valt ongeveer 3807o de woningvoorraad in de categorie sociale
sector, koop en huur (bron: Woonvisie 2016 e.v. Veldhoven).
Uitgangpunt is dat het aandeel sociale huur bij nieuwbouw minimaal 2207o
bedraagt van de totale nieuwe woningvoorraad. Zowel bij gemeentelijke
grondexploitatie als bij ontwikkelingen op particuliere grond wordt rekening
gehouden met dit uitgangspunt. Ter compensatie van locaties waar geen of
minder sociale huurwoningen worden gerealiseerd wordt op andere locaties
een hoger percentage aangehouden.

