
Technische vragen VSA inzake de Voorjaarsnota 2018
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 20 juni 2017

Vraag:
Pagina 4:
De financiële doorkijk in deze voorjaarsnota betreft een momentopname. Nog niet alle 
ontwikkelingen zijn uitgewerkt in besluitvorming.
Kan aangegeven worden welke ontwikkelingen en geschatte/verwachtte bedragen ? 

Antwoord:
Er wordt o.a. gerefereerd aan de beleidsontwikkelingen in hoofdstuk 2 (paragrafen 2.4 
t/m 2.7). Eventuele budgetbijstellingen van nieuw beleid/bijstelling bestaand 
beleid/bezuinigingen zoals in hoofdstuk 2 worden ter afweging voorgelegd in de 
begroting 2018. Daarnaast zijn er nog een aantal raadsvergadering tot de algemene 
beschouwingen waarin besluitvorming kan plaatsvinden met financiële consequenties. 
Bijvoorbeeld:
» Beschikbaar stellen krediet voor tijdelijke huisvestingslocaties (vastgesteld raad 12 

juni, budgettair neutraal);
» Beschikbaar stellen middelen voor kiosk met toiletvoorziening kinderboerderij 

(vastgesteld raad 12 juni, C 8.500 structureel te verwerken in kwarap II-2017);
» Uitwerken sport- en beweegbeleid (te behandelen raad 11 juli, 2018:

-/- C 205.721, 2019: -/- C 185.664, 2020: -/- C 200.596, -/- 2021: C 169.427 af 
te wegen bij de begroting 2018);

» Kwartaalrapportage II-2017 (te behandelen raad 11 juli, financiële consequenties 
op dit moment niet inzichtelijk).

Vraag: 
pagina 26:
C 112.000 in 2018 en begrotingstekorten van respectievelijk C 135.000, C 447.000 en 
C 1.049.000 in 2019, 2020 en 2021. Het effect van de mei/juni-circulaire 2017 is nog 
niet in deze voorjaarsnota verwerkt. Dit wordt bij kwartaalrapportage II-2017 
meegenomen.

Op pagina 4 wordt aangegeven dat het een momentopname is en dat sommige 
ontwikkelingen niet zijn meegenomen. En wat mag verwacht worden van de mei/juni 
circulaire?

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



Vervolgvragen 17 juni 2017

Programma 0
11. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de diensten en producten worden voor 
alle inwoners gegarandeerd. De producten en diensten worden bij voorkeur digitaal 
aangeboden. Wij hebben oog voor de mensen die geen toegang hebben tot de digitale 
media.

Welke diensten worden aangeboden voor mensen die geen toegang hebben tot de 
digitale media? Wij denken hierbij ook aan loket en balie diensten?

Antwoord: Alle diensten blijven toegankelijk voor mensen die geen toegang hebben 
tot de digitale media.

Programma 1
6. winkeldiefstallen
Is de meetindicator 'winkeldiefstallen per 1000 inwoners' wel bruikbaar? Ligt het niet 
voor de hand om een vergelijkbare indicator te gebruiken als bij woninginbraken? 
hetzelfde geldt ook voor geweldsmisdrijven. We hebben toch meer duidelijkheid als 
het gaat om absolute getallen?

Antwoord: Beiden meetindicatoren (winkeldiefstallen en geweldsmisdrijven per 1000 
inwoners) zijn verplicht volgens de wettelijke voorschriften van de BBV.

Programma 2

4. We onderzoeken hierbij de mogelijkheden van een centraal punt in het 
centrumgebied waardoor Veldhovense lijnen met elkaar worden verbonden.

Wat is het resultaat van dit onderzoek? Wanneer wordt e.e.a. gerealiseerd?

Antwoord: Dit onderzoek wordt in 2018 verricht.

Programma 8
9. Kwaliteitsimpuls wijken. Jaarlijkse voortgangsrapportage van de kwaliteitsimpuls 
van de wijken.
Kunnen wij de rapportages van 2014, 2015, 2016 digitaal ontvangen? Of kan er 

aangegeven worden waar wij deze rapportages kunnen lezen?

Antwoord: Hierbij verwijzen wij u graag naar Programma 8 van de jaarrekeningen 
2014 tot en met 2016 en de wijkatlas.

11. Alternatieve energievormen.
We onderzoeken de inzet van alternatieve energievormen op braakliggende terreinen.

Er lag een plan voor een Vonnepark'. We begrijpen dat dit Van de baan' is. Zijn er 
nieuwe initiatieven op dit gebied in ontwikkeling? Zoja wanneer kunnen we uitvoering 
verwachten?

Antwoord: Het zonnepark is niet van de baan. De eerste SDE-subsidie aanvraag was 
afgewezen, de tweede aanvraag is wel toegekend.
Ambtelijk wordt dit nu nader uitgewerkt. Een exacte planning moet nog opgesteld 
worden.

2.4 Uitwerking integrale kadernota jeugd



Om dit te bereiken ontwikkelen gemeente en partners op basis van de kadernota een 
gezamenlijk gedragen uitvoeringsprogramma.
Wanneer is dit uitvoeringsprogramma gereed en waaruit bestaat de gezamenlijkheid?

Antwoord: De raad wordt structureel geïnformeerd over de voortgang van het proces. 
En daarnaast gaan wij het proces samen met de partners en waar mogelijk de jeugd 
verder vormgeven.

2.5 Implementatie omgevingswet
Ook heeft de implementatie van de Omgevingswet een grote invloed op de ICT. Op dit 
moment is nog geen enkele inschatting te maken van de kosten die dit met zich mee 
zal brengen.
Op welke wijze worden deze kosten in de begroting opgenomen? Gaat het hierbij om 
zowel investeringen als structurele kosten?
Is er geen bovengrens gecalculeerd?

Antwoord: De verwachting is dat deze kosten/investeringen in de begroting worden 
meegenomen.

2.7 De veilige publieke taak
Om doel te realiseren wordt o.i. gesproken over mogelijke fysieke aanpassingen en 
trainingen.
Klopt dat? Zijn hierbij bijvoorbeeld ook nog structurele kosten in de vorm van 
personeel te verwachten?

Antwoord: Nee, bovenstaande klopt niet. Er wordt niet gesproken over fysieke 
aanpassingen en trainingen. Maar doordat klanten steeds vaker verbale en soms ook 
fysieke agressie tegenover medewerkers van onze organisatie gebruiken. Is verdere 
investering in een veilige omgeving voor onze medewerkers en klanten noodzakelijk. 
Dat komt tot uitdrukking in aanpassingen in het gebouw maar ook in training in 
vergroting van de weerbaarheid van onze medewerkers.

De voorjaarsnota is een opmaat naar de begroting
Zullen er in de begroting ramingen opgenomen t.a.v. structureel vertaalde 
investeringen van zwembad en verbouwingskosten muziekschool? Waarom wel/niet?

Antwoord: De verwachting is dat de kosten/investeringen zwembad in de begroting 
worden meegenomen en over verbouwing bibliotheek t.b.v. de muziekschool, hierover 
zal na verwachting in september 2017 besluitvorming in uw raad plaatsvinden.


