
Technische vragen GBV inzake voorjaarsnota 2018
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering 20 juni 2017.

Vraag:
Waarom zijn de meetindicatoren niet gekwantificeerd , krijgen we deze nog? 

Antwoord:
Voor de kaderstelling is aangesloten bij de opzet uit 2013 (ten behoeve van de 
kaderstelling 2014) vanuit de werkgroep Doorontwikkeling P&C cyclus. Daarnaast is in 
de nota P&C cyclus 2014 vastgelegd dat het coalitieprogramma de basis vormt voor 
de kaderstelling.
De afgelopen jaren is deze opzet steeds gehanteerd met waar relevant een 
actualisatie. In de opzet van de kaderstelling is geen expliciete kwantificering 
opgenomen. Overigens zijn er binnen voorliggende kaderstelling wel onderwerpen 
gekwantificeerd, bijvoorbeeld kader 10 van programma 0 wat gaat over een 
klanttevredenheidscijfer van 7, en kader 1 van programma 1 over de woninginbraken.

Vraag:
Op blz. 24 is uit de tabel af te lezen dat areaaluitbreiding in de toekomst leidt tot 
minder kosten. Dit lijkt tegenstrijdig, kan dat uitgelegd worden?

Antwoord:
Het betreft een bijstelling van de areaaluitbreiding. De bijstelling van de 
areaaluitbreiding wordt gebaseerd o.b.v. de woningbouwplanning (per 1-1-2017) 
t.o.v. de woningbouwplanning (per 1-1-2016) verwerkt in de voorjaarsnota 2017.
Voor de jaren 2017 en 2018 is de toename van woningen naar beneden bijgesteld 
(woningbouwplanning 1-1-2016 t.o.v. 1-1-2017) wat betekent dat areaaluitbreiding 
voor de (onderhouds)budgetten 2018 en 2019 negatief wordt bijgesteld.

Vraag:
Er wordt verwezen naar de meicirculaire, is deze al wel ontvangen? Zo ja kunnen we 
inzicht krijgen in de (globale) gevolgen voor ons financieel toekomstperspectief?

Antwoord:
In onderstaande tabel een specificatie van de bijstelling meicirculaire 2017. Deze 
wordt verwerkt in kwartaalrapportage II-2017.

gevolgen meicirculaire gemeentefonds 2017
Omschrijving - = nadeel x C 1.000 2017 2018 2019 2020 2021

Accresontwikkeling 2017 t/m 2021 in meicirculaire 2017 tov 
decembercirculaire 2016 289 769 1.060 1.112 1.217
Ontwikkelinqen uitkerinqsbasis 418 639 619 600 583
WMO IU ( met name huishoudelijke hulp) 126 163 163 164 168
Overige 11 4 11 13 24
Subtotaal 844 r 1.575 r 1.853 r 1.889 r 1.992

Decentralisatie uitkering AWBZ naar WMO 175 466 464 503 502
Decentralisatie uitkering jeugdzorg 113 440 440 490 492
Decentralisatie uitkering participatiewet 78 35 40 24 33
Subtotaal decentralitatie uitkering 366 941 944 1.017 1.027

1.210 2.516 2.797 2.906 3.019Uitkering gemeentefonds 2017-2021 nav meicirc. 2017
Budgettair neutrale verwerking DU -366 -941 -944 -1.017 -1.027
Bijstelling gemeentefonds 2017-2021 nav meicirc. 2017 844 1.575 1.853 1.889 1.992


