
MEMO

Aan : Leden van de raad
Cc : Griffie
Van : College
Datum : vrijdag 9 december 2022
Betreft : Raadsvragen informatieronde 1 december Najaarsnota 

In de informatieronde van 1 december is m.b.t. het raadsvoorstel Najaarsnota 2022 een 
aantal vragen gesteld en toezeggingen gedaan die hieronder verder worden toegelicht:

1. Er is een vraag door de heer Kraa gesteld m.b.t. de personeelsbegroting. Beeld is dat er 
veel vacatures en (langdurig) zieken zijn. Vanaf januari komen er vacatures bij als 
gevolg van het CUP. Hiervoor wordt ingehuurd. Er wordt gevraagd om inzicht hierin. 

Dit onderwerp kan aan de orde tijdens het fractieoverleg op maandag 12 december.

2. De heer van de Brink heeft een vraag gesteld over de kapitaalkredieten. Vervanging en 
renovatie ondergrondse containers en vervanging landmeetapparatuur. Is het geld al 
uitgegeven? Zo ja, waarom zijn deze kredietaanvragen niet eerder gedaan en beter 
gemotiveerd?

Landmeetapparatuur
De vervanging van de landmeetapparatuur (€ 13.000) heeft nog niet plaatsgevonden in 
afwachting van de instemming van de raad. Deze vervangingsinvestering was abusievelijk 
niet in een vervangingsplan opgenomen en dient daarom alsnog in de begroting van ’22 
verwerkt te worden.

Vervanging en renovatie van ondergrondse containers (fasering uitgaven uit het jaar 2021)
Dit betreft geen kredietaanvraag, maar een verschuiving van de uitgaven in de tijd.Het 
krediet is al eerder door de raad geaccordeerd. De uitgaven waren gepland voor het jaar 
2021. Door omstandigheden zijn de uitgaven verschoven naar 2022. Dit betreft een puur 
financieel technische wijziging om rechtmatigheidsfouten bij de jaarrekening te voorkomen.

De oorspronkelijk in 2021 voorziene uitgaven zijn inmiddels uitgegeven in 2022. De uitgaven
zijn binnen het krediet gebleven. Achterliggende reden van de verschuiving van de uitgaven 
is dat de contractafspraken met het bedrijf dat de containers moest vervangen niet werd 
nagekomen. Er diende een nieuwe leverancier te worden gevonden. Door corona liepen 
levertijden op en schoof de levering van de ondergrondse containers door van 2021 naar het
jaar 2022. 

3. De heer Genders signaleert dat er nog ± € 900.000 in de Egalisatiereserve corona zit. 
Waarom worden er nu, via deze Najaarsnota, geen bestedingsvoorstellen gedaan? 
Hiernaast merkt de heer v.d. Brink op dat er € 90.000 voor budgetbeheer uit de 
coronamiddelen beschikbaar worden gesteld. 3 weken geleden is de vraag gesteld of we
daar ook ondernemers die in armoede komen van kunnen helpen?



Toekomst reserve corona
De reserve corona is ingesteld met het doel incidentele corona-inkomsten te parkeren en 
uitgaven gerelateerd aan corona te bekostigen. Wanneer deze doelstelling niet meer aan de 
orde is, kan overwogen worden deze reserve te laten vrijvallen ten gunste van de algemene 
reserve. De reserve heeft dan geen functie meer. Het is de verwachting dat deze keuze in 
2023 aan de orde komt via de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen en de 
daarbij behorende opschoning van onze reserves. Indien de raad nieuwe beleidswensen 
uitspreekt, kunnen deze worden bekostigd uit de algemene reserve (incidenteel) of het 
begrotingsresultaat (structureel).

Budget van € 90.000 uit coronamiddelen
In de najaarsnota wordt niet geschreven over een budget van € 90.000. Dit is wel het geval 
in het raadsvoorstel  “Schuldsanering en budgetbeheer Leusden” gepland voor de raad van 
15 december. Hier wordt aan de raad voorgesteld, een investering voor de pilot van 3 jaar 
voor budgetbeheer te dekken vanuit de resterende TONK-middelen binnen de 
egalisatiereserve Corona. Deze Tonk middelen zijn in 2021 uitgekeerd vanuit het Rijk aan 
gemeenten als coronagelden ten behoeve van de bijzondere bijstand. De verwachte 
besparingen door de inzet van budgetbeheer komen ook ten bate van het budget bijzondere 
bijstand. 

Hoe ondernemers te helpen bij armoede
In het geval van financiële ondersteuning aan commerciële ondernemingen krijgt de 
gemeente te maken met staatsteun. Daarnaast zal er ook een toetsingskader nodig zijn. Dit 
maakt een dergelijke wens lastig uitvoerbaar. Ondernemers die persoonlijke financiële 
ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij het geldloket voor advies. Zij kunnen ook 
een beroep doen op de reguliere faciliteiten inzake armoede beleid in onze gemeente. Het 
college is voornemens hier meer bekendheid aan te geven bij onze ondernemers.

4. Mevrouw v.d. Vegte en de heer v.d. Brink vragen waarom de CUP werkzaamheden en 
bijbehorende middelen die voor 2022 waren gepland nu niet via de Najaarsnota 2022 
geraamd worden. Worden deze werkzaamheden in 2023 uitgevoerd?

Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. Via de Voorjaarsnota 2023 zullen de 
hiervoor benodigde budgetten, indien nodig, worden bijgeraamd. 

5. De heer Kuipers vraagt waarom het krediet landmeetapparatuur van € 13.000 niet in het 
overzicht C. Investeringskredieten op blz. 18 terugkomt. 

Voor het totaalbeeld had deze nieuwe investering ook in het totaaloverzicht van de lopende 
investeringsuitgaven opgenomen moeten worden. 

6. De heer Kramer vraagt zich af of de kredieten voor ondergrondse containers niet onder 
de toevoeging aan de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing van € 113.800 vallen. 
Hiernaast vraagt hij wat de oorzaak van het hoge aantal storingen is.
De heer De Wit vraagt waarom er € 3.000,- verschil is.
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Onderbouwing van de € 113.800
Deze kredieten vallen niet onder deze toevoeging van € 113.800. Zoals op blz. 8 is 
aangegeven worden (alleen) de belangrijkste afwijkingen in de Najaarsnota toegelicht. Het 
bedrag van € 113.800 bestaat uit meerdere (kleinere) afwijkingen:

- Lagere kosten tuingroen vanwege lager tonnage  €     9.400
- Hogere inkomsten papier en karton vanwege hogere papierprijs  € 135.000
- Hogere kosten onderhoudskosten brengvoorzieningen -€   55.000
- Lagere kapitaallasten ondergrondse papiercontainers en paslezers  €   17.400
- Lagere kapitaallasten vervangingsinvesteringen  €     7.000
Totaal  € 113.800

Er is geen verschil van € 3.000.

Oorzaak storingen
De storingen (werking van paslezers bij ondergrondse containers) ontstonden vanwege de 
vermelde overstap naar een nieuwe leverancier. De overstap was nodig omdat de oude 
leverancier niet meer aan haar leveringsverplichtingen (levering containers en paslezers) 
kon voldoen. Paslezers moesten hierdoor worden vervangen. Dat leidde tot 
opstartproblemen. De storingen zijn verholpen maar hebben wel tot meerkosten geleid.

Pagina 3


