Korte terugblik Informatieronde 6 december 2018
RV Verordeningen jeugd/Wmo 2019
Aan tafel nam plaats om deel te nemen aan de discussie: Ria Huisman. Zij vroeg naar de
wooninitiatieven-toeslag, die niet bij de wijzigingen is opgenomen. Toegelicht is dat dit komt omdat
dit in de vorige versie van de verordening ook al stond.
Vragen van raadsleden gingen m.n. over de PGB i.r.t. zorg in natura. Als wordt gekozen voor PGB in
plaats van zorg in natura moet een eigen zorgaanbieder worden gezocht en hiervoor wordt 90%
vergoed.
Advies: fractie bespreken nog het een debat- of hamerstuk wordt.
RV Najaarsnota 2018
De heer Van der Pas heeft ingesproken over bouwleges en verouderde bestemmingsplannen.
Toezegging wethouder Vos: Het college informeert de raad en de heer v.d. Pas of er bouwleges zijn
terug te vorderen omdat op de Paardenmaat geen bestemmingsplan geldt maar een
beheersverordening 2013.
Op p. 12 staat een aantal stelposten op 0. Het eindbedrag klopt wel maar het college zal de
stelposten aanpassen.
Over De Groene Belevenis is op p. 9 opgenomen dat de subsidie wordt gehalveerd. Hierover moet
echter eerst nog besluitvorming in de raad plaatsvinden. Het college geeft aan deze tekst te willen
wijzigen. [ Opmerking griffier: de raad dient hiertoe middels amendement Najaarsnota over te
beslissen. ]
In domein samenleving is opgenomen dat de huisartsen zullen worden “beïnvloed”. De terminologie
past het college aan in “constructief overleg gevoerd met”.
Wethouder Vos zegt toe: Over budgetten waarover nu nog teveel onduidelijkheid bestaat om ze op
te nemen wordt in de kadernota door het college alsnog helderheid verschaft.
Bij de risico’s wordt door het college bezien in welke gevallen het zinvol is om bruto en netto
maatregelen te onderscheiden.
De najaarsnota is na de risicomonitor gemaakt. Op een aantal punten wijken beide stukken van elkaar
af. Het college actualiseert de risicomonitor bij een volgende editie.
Gemeente Wijdemeren gebruikt voor de Omgevingswet de tool van de VNG.
Wethouder Vos zegt toe: gaat na of de Omgevingswettool ook voor Leusden is in te zetten is.
Het college zal de vraag beantwoorden of de meevaller personeelskosten structureel is te maken en
geeft meer inzage in de personeelskosten en langdurig ziekteverzuim.
Advies bespreekstuk
RV Belastingverordeningen 2019
Na korte beraadslaging geven de fracties aan het eerst in de fractie te bespreken alvorens te
adviseren over hamerstuk/bespreekstuk.

