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2020

Programmabegroting:

B2.1.1. (blz. 10) de bespaarde tijd gaat burgerzaken voor andere werkzaamheden 
gebruiken. Welke zijn dat? En als ze dat niet gaan doen? 

De vraag heeft betrekking op de volgende tekst uit de programmabegroting: We gebruiken i-
burgerzaken, zodat inwoners tijd- en plaats onafhankelijk zaken met ons kunnen doen. 
Daarnaast kunnen we hierdoor effectiever en efficiënter werken. 
Het bespaart tijd, doordat er minder bezoekers aan de balie komen en de aanvraag, of 
aangifte automatisch binnenkomt in het systeem Key2Burgerzaken. Dit vraagt vrijwel geen 
extra handelingen van de medewerkers. Omdat de verwerking van de aanvraag, of aangifte 
in veel gevallen volledig automatisch verloopt, houden zij tijd over voor andere 
werkzaamheden.

Antwoord: Er vind een verschuiving plaats van eenvoudigere zaken naar meer complexe 
zaken, bv naturalisatie en huwelijken. Deze zaken kosten vaak meer tijd door lastige 
procedures. De tijd die hiervoor nodig is vullen we met de gewonnen tijd in. Het gaat dus om 
een verschuiving van werk en niet om het kiezen of prioriteren van werkzaamheden.

B3.1.1 (blz. 13) Wat is een shared service center? Wat merken onze bewoners en wat 
merken onze medewerkers ervan?

Antwoord: We werken toe naar shared services: vier teams die ieder op zich vier gemeenten 
bedienen én daarnaast elkaar ondersteunen. We beogen geen shared service center in de 
zin van een zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie. 
Omdat het onze bedrijfsvoeringsprocessen betreft op de gebieden ICT, JZ, HRM en 
Financiën, die zien op de interne organisatie, betekent dit dat onze bewoners hier niets 
anders van merken dan dat ze gewoonlijk van onze bedrijfsvoering merken.  
Voor onze medewerkers die binnen één van de vier domeinen werken betekent dit dat er 
samengewerkt wordt met de collega’s van Bunschoten, Nijkerk en Putten en dat aansturing 
plaatsvindt door het teamhoofd van het betreffende samenwerkingsgebied. Voor 
medewerkers buiten de vier domeinen verandert er weinig, de BLNP samenwerking is 
onderdeel van onze bedrijfsvoering. 

Blz. 19 Graag uitleg over de fluctuaties van de baten bij Bestuur.
Antwoord: De afloop van de baten wordt veroorzaakt door het verloop van aanvragen van 
reis- en rijdocumenten. Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor 
paspoorten en ID kaarten neemt het aantal aanvragen vanaf 2019 af. Voor de rijdocumenten 
is deze terugloop voorzien vanaf 2022. Dit geeft een terugkomend effect op de leges en 
kosten die gemaakt worden, zowel voor het product (het document) als voor de 
dienstverlening (salariskosten)

Vraag: Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente voor een Centrum Jeugd en 
Gezin en hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de huidige locatie en huurders van het 
Centrum Jeugd en Gezin. 

Antwoord: Het huidige gebouw waar Centrum Jeugd en Gezin is gehuisvest wordt door de 
gemeente gehuurd. Het huisvesten van het consultatiebureau is een taak van de gemeente. 
De gemeente verhuurt een gedeelte van het gebouw aan de GGD voor het 
consultatiebureau. Er zijn naast de GGD nog drie andere organisaties die een gedeelte van 



het gebouw huren. Dit betreft zelfstandige ondernemers met aan het consultatiebureau en 
bijbehorende doelgroep gerelateerde diensten. Naast vaste huurders wordt er ook op 
incidentiele basis gehuurd door diverse organisaties, bijvoorbeeld voor het geven van 
cursussen of voor tijdelijke huisvesting van de specialistische ondersteuner huisartsen. Het 
huisvesten van deze ondernemers is geen primaire functie. 

Domein Samenleving

Vraag:
Wat is de ontwikkeling van het gebruik van Hulp in het Huishouden in Leusden?

Antwoord:
In onderstaande tabel is het aantal unieke cliënten te zien, maandelijks vanaf januari 2019 
tot juli 2020.

Vraag:
In het onderdeel ‘Goed omgaan met verward gedrag’, staat de volgende ambitie genoemd: 
een afname realiseren van (1) het aantal politiemeldingen met 15% en (2) een afname van 
25% van het aantal persoonsgerichte aanpakken. Is dit percentage absoluut of relatief, om 
welke aantallen gaat het?

Antwoord:
Dit antwoord sturen we zo spoedig mogelijk na.



In de gemeentebegroting 2021 staat in de paragraaf verbonden partijen opgenomen:
€   1.343 VVE bijdrage Huis van Leusden
€ 33.000 VVE bijdrage Antares

Vraag 1
Waarom is er zo veel verschil tussen beide VVE’s, betaalt Leusden zo weinig aan de 
VVE Huis van Leusden in 2021?
Antwoord: Voor iedere VVE worden maatwerk afspraken gemaakt over welke uitgaven via 
de desbetreffende VVE lopen en welke uitgaven direct betaald worden door de gebruikers 
van een pand. Dit kan per situatie verschillen.
Bij de VVE van MFC Antares zijn de kosten van energieverbruik en het gevelonderhoud 
volledig in de VVE begroting opgenomen en wordt er dus een relatief hoog bedrag vanuit 
deze VVE doorberekend aan de gemeente.
In het geval van het Huis van Leusden draagt de gemeente zelf de kosten van 
gevelonderhoud (voor zover het de gevel betreft van het door de gemeente gebruikte deel) 
en de kosten van het eigen, gemeentelijke energieverbruik. De VVE bijdrage ligt hierdoor bij 
het Huis van Leusden stukken lager dan bij MFC Antares.

Vraag 2
Is het één vereniging van eigenaren of is er sprake van ondersplitsing? 
Antwoord: Bij het Huis van Leusden is er sprake van twee VVE’s:

 één VVE betreft de hoofsplitsing tussen enerzijds de bedrijfs/kantoorruimte van de 
gemeente Leusden en anderzijds de  (zorg)woningen van de andere gebruikers van het 
Huis van Leusden;

 de tweede VVE betreft de ondersplitsing tussen de zorgwoningen van de WSL en de 
particuliere woningeigenaars.

De gemeente Leusden betaalt alleen een bijdrage in de hoofdsplitsing, dit bedrag wordt in de 
gemeentebegroting vermeld. De bijdrage geldt dus voor het totaal van beide VVE’s.  


