
Vragen Jaarrekening 2017

Vraag
Hoe staat het met de besparingen in de samenwerking BLNP?

Antwoord
Recent zijn in de colleges van de vier gemeenten de jaarverslagen 2017 en 
jaarplannen 2018 besproken. Evenals in november 2017 wordt er een gezamenlijke 
raadsinformatiebrief aan de raden toegezonden. Hierin wordt verslag gedaan over 
de behaalde resultaten op de 4 K’s: kosten besparen, kennis vermeerderen, 
kwetsbaarheid verminderen en kansen voor personeel

Vraag
Bij het onderdeel Overhead wordt onder het kopje personeelskosten een verschil met 
betrekking tot verkoop grond gemeentehuis gemeld. Waarom is dat?

Antwoord
In de begroting wordt in het domein Overhead het taakveld overhead verdeeld in een 
aantal onderdelen, waaronder de ‘personeelskosten”. Behalve de personeelskosten 
worden hier ook alle afschrijvingskosten die betrekking hebben op de overhead 
meegenomen. Om de vergelijking tussen begroting en jaarrekening te bewaren is in 
de jaarrekening de term ‘personeelskosten’ aangehouden, waar de benaming 
personeel en afschrijvingskosten misschien meer passend zou zijn geweest. 

Vraag
In de jaarrekening is aangegeven dat de brandweer bij 6 uitrukken op tijd aanwezig 
was. Er is 74 keer uitgerukt. Hoe zit het met de andere aanrijtijden? Waarom zijn de 
cijfers per 1-8-2017 opgenomen en niet over het hele jaar?

Antwoord
Alleen branden in een gebouw (met BAG-registratie) waar de brandweer met spoed 
naar uitrukt worden gemeten. Er moet in de meldkamer aan een aantal technische 
voorwaarden zijn voldaan om een zuivere meting te kunnen doen. Andere typen 
branden, zoals autobranden, containerbranden, natuurbranden,
worden niet gemeten. 

In onderstaande diagram is het totaal aantal uitrukken per 2017 weergegeven (dus 
over het hele jaar en niet alleen tot en met 1-8-2017).  



Vragen Voorjaarsnota 2018

Vraag
In het raadsbesluit worden diverse begrotingswijzigingen vermeld met alleen een 
nummer. Om welke besluiten gaat het?

Antwoord
De begrotingswijzigingen zijn inmiddels aan GO toegevoegd. Het betreft de volgende 
besluiten:
1003 Inkoopkader 2018 Sociaal Domein
1004 Inrichting schoolpelin Atlas
1006 Samenleving voorop evaluatie
1007 Subsidie Larikslaan2
1015 Bijdrage pilot gezinsparaplu
1017 Geluid reducerende maatregelen MHCL
1018 contractmanagement Jeugd en WMO
1019 Weeghuisje Achterveld
1020 Correctie eigendomsverhoudingen
1021 Onderzoek de Vertelmaatschappij
1022 Parkeerdrukmeting BB sporpark
1023 Broedplaats Achterveld
1024 Quick-scan DGB
1029 Persoonsgerichte Aanpak (PGA)

Vraag
De inkomsten voor reisdocumenten nemen af. De vrijkomende capaciteit wordt op 
andere taken ingezet. Kunnen de kosten niet aan de andere taken worden 
toegerekend?

Antwoord
In de toelichting op pagina 4 van de Voorjaarsnota is aangegeven waarom de kosten 
niet verlaagd kunnen worden. De werkzaamheden voor reisdocumenten nemen af 
door de langere geldigheidsduur maar andere taken nemen toe als gevolg van wet- 
en regelgeving en hogere kwaliteitseisen.



Met ingang van 2017 moeten alle baten en lasten in de begroting worden 
toegerekend aan taakvelden. Voor Burgerzaken is er één taakveld. Dit betekent dat 
de kosten voor reisdocumenten en voor overige taken in de back-office op hetzelfde 
taakveld drukken. Vandaar dat de kosten niet aan een andere taak kunnen worden 
toegerekend.

Vraag
De gemeenten moeten hun archief digitaliseren naar een e-depot. Waarom is er in 
de risicoparagraaf geen melding gemaakt van de kosten waar de gemeenten mee te 
maken krijgen?

Antwoord
Een e-depot is een voorziening waarmee digitale informatie toekomstbestendig 
wordt beheerd. Evenals een fysiek archief moet ook een digitaal archief over 100 
jaar nog toegankelijk zijn. Dit stelt eisen aan de digitalisering. Momenteel is er nog 
geen wettelijk verplichting om zaken op te slaan in een e-depot. De gemeente 
Leusden wil hier echter wel stappen in zetten. We moeten investeren in een 
digitaliseringsslag want het opslaan van papier kost ook geld. In het najaar 2018 
komt er een kredietaanvraag naar de raad.

Vraag
Waarom draagt de gemeente bij in de kosten van de geluidswerende voorzieningen 
bij MHCL.

Antwoord
De gemeente, hockeyvereniging MHCL en direct omwonenden hebben in de 
herfst van 2017 een afsprakenovereenkomst ondertekend waarin de 
afspraken zijn vastgelegd om de door omwonenden ervaren geluidsoverlast 
van de MHCL te verminderen. Dit betreft onder andere afspraken over geluid 
reducerende maatregelen. De aangelegde smoornetten en de stootkussens 
maken daarmee onderdeel uit van de benodigde veldinrichting. Conform 
gemeentelijk beleid worden 60% van de kosten van 
buitensportaccommodaties (inclusief de door de gemeente aangelegde 
veldinrichting) doorberekend aan de gebruikende verenigingen.



Vraag
Om de warmteproblemen op het Schoolplein van Atlas op te lossen zijn 
bomen geplaatst. Heeft dit de problemen opgelost?

Antwoord
Dit voorjaar zijn bij MFC Atlas 12 bomen op het schoolplein aangeplant, 8 
dakplatanen en 4 gleditsia’s (Valse Christusdoorn).
De bomen zijn allemaal aangeslagen en zorgen al voor extra chaduwvorming 
op het plein. De dakplatanen staan mooi vol in blad en zorgen al voor flink 
wat schaduw bij het entreegebied op het schoolplein. De gleditsia’s zijn in een  
grote maat aangeplant maar de kronen van de bomen moeten in de loop van 
de jaren meer volume krijgen zodat zij voor nog meer schaduw gaan zorgen 
op het plein. 


