
Technische vragen VSA inzake Eerste kwartaalrapportage 2017

Tekst Belastingen/WOZ Binnen het cluster WOZ/belastingen/BAG worden nagenoeg 
alle werkzaamheden met betrekking tot de Wet WOZ, het waarderen, het opleggen 
van de aanslagen, de bezwaren en het innen van de belastinggelden in eigen beheer 
uitgevoerd. Door toename van de wettelijke taken is een structurele uitbreiding 
noodzakelijk.

Kan er duidelijk gemaakt worden wat deze wettelijke toename inhoud die tot deze 
structurele verhoging leidt?

Antwoord:
De volgende werkzaamheden leiden tot bovenstaande structurele verhoging;
» Openbaarheid WOZ waarden (systeem, publicatie en melding)
» Aansluiting LV (landelijke Voorziening ) WOZ 
» Groeiend aantal objecten (uitbreiding Areaal)
» Uitgebreidere toetsing kwijtschelding

Tekst Overhead Doordat er minder overheadkosten doorberekend kunnen worden 
aan projecten BGE's (kosten overhead drukken hierdoor op de exploitatie) 
en uitbreiding van formatie voor taakverruiming coördinatoren (stijging kosten 
overhead) is er een bijstelling van 1,1 0Zo nodig voor de totale kosten overhead.

Kan er meer duidelijkheid komen t.a.v. uitbreiding van formatie voor taakverruiming. 
Dit is dan vermoedelijk toch bij een andere functie afgehaald en wordt dit dan niet 
zichtbaar?

Antwoord:
Bij de keuze voor een directiemodel heeft de organisatie gekozen voor een platte 
organisatie met korte lijnen. Dit houdt in onze organisatie in dat we volstaan met twee 
hiërarchische lagen, te weten de directie en de afdelingshoofden, samen het MT. Bij de 
organisatieontwikkeling is 1 fte voor de functie van directeur vervallen alsmede 2 fte 
voor de functie van afdelingshoofd. Dat heeft als consequentie dat met minder 
leidinggevenden hetzelfde werk gedaan moet worden. Om de span of control te 
bewaken is daarom gekozen voor ondersteuning van de afdelingshoofden door een 
hulpstructuur, i.c. de coördinator. Uit de evaluatie van de organisatie ontwikkelagenda 
blijkt dat het gros van de coördinatoren de rol invult binnen zijn huidige, reguliere 
functie. Andere coördinatoren hebben duidelijk meer capaciteit nodig om de rol uit te 
kunnen voeren. Met de besparingen op de personele inzet (1 directeur, 2 
afdelingshoofden) is de druk die nu op de werkzaamheden van de coördinator ligt 
toegenomen. Er is inzichtelijk gemaakt voor extra capaciteit om het voor alle 
coördinatoren mogelijk te maken de rol adequaat uit te voeren. In totaal betreft het 
een uitbreiding van 56 uren per week :: 1,6 fte.

VEILIGHEID

Tekst: Er i s no g één overl a stg evend e je u g d g roep a ct i ef, die is samengesmolten uit 2 
groepen. Dit heeft tot meer overlastmeldingen geleid. In het eerste kwartaal zijn er 58 
meldingen over jeugdoverlast. Ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar is 
dit een stijging van 25. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat in het kader van de 
aanpak van deze groep aan inwoners is verzocht om overlast te melden. Anderzijds 
zijn twee nieuwe hinderlijke groepen geïdentificeerd, die strak worden gemonitord.

Afgelopen maanden hebben nog steeds bewoners ons aangesproken over de 
problemen die hier worden geduid. We hebben ook gesprekken gevoerd met b. v. 
Cordaad en bewoners. Er heerst enige angst en er bestaat het gevoel dat het nog niet



gedaan is met de problemen. Cordaad zet ruim in op deze problematiek. Zo ruim dat 
wij ons af vragen of er voldoende capaciteit is als er elders ook vergelijkbare 
problemen ontstaan.
Vraag: Wat zijn opvolgende interventies die nog te verwachten zijn om overlast te 
voorkomen en activiteiten gericht op het vergroten van vertrouwen van bewoners in 
het bereiken van een verbeterde situatie in 2017 ?

Antwoord:
Gemeente, politie en Cordaad Welzijn hebben duidelijke afspraken over de 
gezamenlijke inzet met betrekking tot jeugd op straat. Deze afspraken en inzet staan 
voor heel Veldhoven. Door de constructieve samenwerking met betrokken 
professionals, maar ook met wijkbewoners (waaronder jongeren), kunnen eventuele 
overlastsituaties in Veldhoven snel worden gesignaleerd, geduid en aangepakt.
Bij (dreigende) overlastsituaties investeren we onder regie van de gemeente 
gezamenlijk (met professionals en wijk/jongeren) zoveel mogelijk in het versterken 
van de buurt, het bevorderen van begrip en tolerantie naar elkaar, preventie (zoals 
gesprekken met ouders, begeleiding van de jeugd naar diverse activiteiten) en 
eventueel persoonsgerichte zorg en/of repressie. Hierbij zeggen we wat we doen, en 
doen we wat we zeggen.

Gelet op de specifieke problematiek in Zonderwijk is vorig jaar in deze wijk een breder 
samenspraakproces gestart met de wijk en jongeren. Vanuit de bovenstaande 
g ed a chte z ijn op versch i I I end e thema 's a fspra ken g ema a kt en a ct i es u i tg evoerd door 
diverse partners (wa a rond er ook b u urtveren i g ing en en d e Woonst i cht ing 'th u i s) en d e 
wijkbewoners. Voorbeelden hiervan zijn diverse wijkactiviteiten, (sport)activiteiten 
voor de jongeren (zoals zaalvoetbal), investeren op contacten met jeugd en ouders, 
maatregelen op verkeer en infrastructuur en fysieke aanpassingen in het openbare 
gebied (zoals het waarborgen van goede verlichting). Dit proces wordt voortgezet in 
de lente/zomer van 2017. Het doel is om de sociale balans in de buurt te herstellen en 
het weer over te dragen aan de buurt.

SOCIAAL DOMEIN
Tekst: In het eerste kwartaal van 2017 ligt het percentage van 
uitkeringsgerechtigden < 27 jaar met 12,5 Zo hoger dan het landelijk gemiddelde van 
9,8 Zo. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van statushouders, VSO en Roma- 
jongeren. Dit is kenmerkend voor deze regio en nauwelijks beinvloedbaar.Ten opzichte 

e
van het 4 kwartaal van 2016 is het gemiddelde wel gedaald met 0,9 0Zo.

Het aantal uitkeringsgerechtigden is hoger dan structureel verwerkt in de 
meerjarenbegroting. De totale uitkeringslasten en de inkomsten van het Rijk worden 
hier structureel op aangepast.

Kan er uitleg komen wat zo kenmerkend is voor deze regio? Ook in andere gemeenten 
bestaan deze doelgroepen.

Antwoord:
De regio Zuidoost Brabant kenmerkt zich naast het zijn van een Brainport-omgeving, 
ook door een hoog aantal mensen met een stoornis in het autistismespectrum en een 
concentratie van Roma-bevolking in Veldhoven en Nuenen. Deze kenmerken 
beïnvloeden de jeugdwerkloosheid omdat jongeren uit deze doelgroepen vaak een 
beroep doen op een bijstandsuitkering bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. 
Daarnaast zien we dat een kwart van de hoge instroom van statushouders onder de 
27 jaar.



Is het mogelijk iets meer praktische duidelijkheid te geven rondom 
de beïnvloedbaarheid bij de afzonderlijke categories die worden vernoemd?

Antwoord:
De drie categorieën die worden genoemd (VSO, statushouders en Roma) hebben 
verschillende kenmerken. De mate en de manier waarop de werkloosheid van deze 
doelgroep te beïnvloeden is, is daarmee ook divers.
De groep VSO-schoolverlaters kenmerkt zich door lichamelijke en/of verstandelijke 
beperkingen, langdurige ziekte, psychiatrische stoornissen of ernstige 
gedragsproblemen. Bij het ondersteunen van deze groep zijn we afhankelijk van de 
bereidheid van werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen.
Bij Roma-jongeren geldt dat de mogelijkheid om hen te laten uitstromen naar werk 
afhankelijk is van de beeldvorming bij werkgevers en groepsdruk binnen de Roma- 
gemeenschap.
Tot slot is er bij jongere statushouders sprake van een taalachterstand waar aan 
gewerkt dient te worden, bij veel werkgevers is dit van belang voor het kunnen 
uitoefenen van een functie.

En is er aan te geven of er wel een verlaging van het aantal uitkeringsgerechtigden 
buiten deze categories te verwachten is in deze toch sterke economische regio.

Antwoord:
Hoewel de sterke economie en aantrekkende arbeidsmarkt in Zuidoost Brabant 
verwachten wij nog geen sterke verlaging van het aantal uitkeringsontvangers in 
Veldhoven. Er is een stevige mismatch te zien tussen de vraag en het aanbod. Er is 
grote vraag naar hoger opgeleid personeel in de techniek, en logistiek, terwijl in onze 
regio bijna 800Zo niet over een startkwalificatie (Mbo 2) beschikt.

Oftewel is er een overzicht te geven van de verschillende categories, aantallen en 
verwachtingen?

Antwoord:
Een overzicht hiervan is niet beschikbaar en niet eenvoudig te vervaardigen.

Tekst: Realisatie bedragen 1e kwartaal

Bij een aantal grote producten WMO, Participatiewet en Specialistische jeugdhulp zijn 
de gerealiseerde bedragen nog 'gering' in verhouding tot de te verwachten budgetten. 
Kan uitleg worden gegeven hoe het verloop van de realisatie naar verwachting zal zijn 
en dus wanneer we een indicatief beeld hebben van de kosten in 2017?

Antwoord:
Binnen de WMO en Participatiewet worden door gemeenten grotendeels maandelijks 
batchgewijs bedragen verstrekt. Concreet voor Veldhoven zijn t/m maart de batches 
van januari en februari verwerkt. Daarmee zijn deze realisatiecijfers voor de 1e 
kwartaalrapportage voor ongeveer 2 maanden.
De verwa cht ing voor hee I 2017 i s opg enomen i n d e ko I om "Verwa cht b u d g et".

Voor specialistische jeugdhulp worden de realisatiecijfers beïnvloed door de mate 
waarin zorgaanbieders factureren.

In een aantal gemeenten wordt gesproken over tekorten in de jeugdhulp. Hoe is de 
verwachting hierover in Veldhoven?

Antwoord:
Uit deze kwartaalrapportage blijkt dat de gemeente Veldhoven binnen het budget (van 
C 8 m I n) b I ijlt.



Deze vraag temeer om dat in het bijgestelde meerjarenperspectief (blz 31) een tekort 
van bijna C900.000 is geraamd.

Antwoord:
Op blz 31 worden op programmaniveau de bijstellingen in deze kwartaalrapportage 
weergegeven. Voor programma 7 komt het totaal aan bijstellingen in 2017 uit op 
C 879.000 w a t na d e I i g i s voor het sa I d o. Deze b i jste I I i ng word t voor C 892.000 
veroorzaakt door hogere lasten voor uitkeringsgerechtigden, deels gecompenseerd 
d oor C 271.000 hog ere ba ten. In d e tota I e b ijste I I ing va n C 879.000 i s g een b ijste I I i ng 
gedaan voor specialistische jeugdhulp.

DUURZAAMHEID
Tekst: Geen afzonderlijke visie opstellen maar aansluiten bij omgevingsvisie. Er wordt 
wel een milieuuitvoeringsprogramma 2017-2018 opgesteld.

Wordt dit uitvoeringspramma aan de raad voorgelegd. Wanneer is dit plan gereed? 

Antwoord:
De planning is om in het tweede kwartaal het Milieu uitvoeringsprogramma 2017-2018 
door het college vast te laten stellen.
Hierna kan het uitvoeringsprogramma via een raadsinformatienota aan de raad 
worden verstrekt.

SPORT EN RECREATIE
Tekst: Voorbereiding skred i et Ond erzoek Zwemba d C100.000 
( raadsvoorstel:Nadat het plan definitief is gemaakt en de kosten in beeld zijn 
gebracht zal een raadsvoorstel voor een investeringskrediet eind 2017/begin 2018 
worden voorgelegd;)

Wanneer kunnen wij in 2017 de eerste indicatie van kosten verwachten en in welke 
maand is het raadsvoorstel geagendeerd?

Antwoord:
Het investeringskrediet voor het zwembad gaat onderdeel uitmaken van de begroting 
2018.

MEERJARENPERSPECTIEF
We hebben het over het eerste kwartaal, maar we lezen het toch goed als we 
constateren dat het positief saldo voor 2017 vooral veroorzaakt wordt door de verkoop 
van de PWA -school (782) en hogere toegerekende rente BGE? (520 / 378)? Zonder 
deze bedragen constateren we een mogelijk tekort van C 740.000 tot meer dan 1 
miljoen euro voor 2017 ? Klopt deze zienswijze?

Antwoord:
Het actuele saldo (begroting 2017 na kwartaalrapportage III-2016 en raadsbesluit 
ka d ers ond erzoek zwemba d ) bed ra a g t C 215.000 neg a ti ef. Ond ersta a nd e financiële 
highlights (gesplitst naar voor- en nadelen) zorgen ervoor dat er sprake is van een 
financieel voordelige bijstelling (tota a I C 257.000) vanuit deze kwarap voor het jaar 
2017. Het sa I d o 2017 bed ra a g t d a n C 42 pos i ti ef.

Negatieve bijstellingen kwarap I-2017:
» De uitkeringslasten worden meerjarig aangepast. De lasten worden bijgesteld met 

C 892 ( in 2017 en 2018) en met C 592 ( in 2019 en 2020).

» Verder is in het verleden teveel voorschot van het Rijk ontvangen voor BBZ. Dit 
geeft een structureel n ee n C 84.

» Door toename van de wettelijke taken is een structurele uitbreiding 
be I a sti ng en/WOZ nood za ke I ijk. Na d ee I C 72.



» Er heeft een herziening van de rente plaatsgevonden conform de nota rentebeleid 
wat leidt tot bijstelling van de rente percentage van 2,10Zo naar 1,90Zo in 2017 dit 
levert in 2017 een na d ee I op va n C 240.

» Doordat er minder overheadkosten doorberekend kunnen worden aan projecten 
BGE's (kosten overhea d d ru kken h i erd oor op d e exp I o i ta ti e) en u i tbre i d i ng va n 
formatie voor taakverruiming coördinatoren (stijging kosten overhead) is er een 
b ijste I I i ng va n 1,1 0Zo nod i g voor d e tota I e kosten overhea d. Na d ee I C 109.

Positieve bijstellingen kwarap I-2017:
» De inkomsten van het Rijk (mbt uitkeringen) worden meerjarig aangepast. De 

baten worden structureel bijgesteld met C 271 (voord ee I ).
» Inci d entee I voord ee I 2017 va n C 711 Verkoop pa nd B I a a rthemseweg.
» Hogere boekwaarde BGE per 1 januari 2017 leidt tot hogere toegerekende rente 

na ar BGE, 2017: voord ee I C 520. B ijste I I ing werke I ijk te beta I en rente, 2017 
voordee I C 79.


