
Vragen informatiemarkt en –ronde begroting 17-10-2019 
 
Technische aanpassingen  

1. Blz.156 (PDF versie), de onder Ad. 1.6 Investeringen Sociaal Domein worden nader 
toegelicht:   
 
De kosten betreffen om het verbeteren van informatie- en account management (€ 
100.000), het afschalen van duurdere jeugdzorg door inzet van een 1e lijns 
psycholoog J-GGZ (€ 50.000) en een aanvullend subsidie aan Lariks voor het 
doorvoeren van de transformatieopgave die er ligt in de toeleiding naar zorg (€ 
50.000 in 2020 en € 100.000 vanaf 2021).Bij de vaststelling van het beleidskader 
Sociaal Domein zijn deze middelen toegekend” 
 
 

Vragen informatiemarkt 
 

1. Vraag/opmerking Dhr. Kramer: Tabel blz. 52, taakveld 6.71 en 6.72 zorgkosten. 
Waarom blijft budget zorgkosten in meerjarenperspectief gelijk: 

Antwoord: 
De zorgbudgetten in de ontwerp- Meerjarenbegroting 2020-2023 voor jeugd (taakveld 6.72) 
en WMO (taakveld 6.71) zoals geraamd binnen het Domein Samenleving zijn gebaseerd op 
de werkelijke kosten 2018 en het inkoopkader 2019. De budgetten voor volume- en 
prijsstijgingen hebben wij in afwachting van het nog vast te stellen inkoopkader voor 2020 
(verwachte besluitvorming in november) op een stelpost geraamd binnen het onderdeel 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Voor 2020 gaat het daarbij om een budget van € 
356.000 voor de nieuwe taken WMO en Jeugd oplopend tot € 1.146.000 in 2023. Elk jaar 
wordt, bij de vaststelling van het inkoopkader, wordt bezien in hoeverre deze stelpost moet 
worden aangewend en kunnen de ”functioneel” geraamde zorgbudgetten daarmee worden 
verhoogd.  

 
2. Verzoek van Mevr. van Eijden: of een beleidsmedewerker contact met haar wil  

opnemen om het met elkaar te hebben over het gebruiken van de 130% grens bij het 
inzetten van de Klijnsma middelen. Om te bekijken/bespreken in hoeverre er ook 
gedifferentieerd gekeken kan worden naar het bepalen van deze grens, om te 
voorkomen dat gezinnen nét buiten de grens vallen. 

Antwoord: 
Afspraak wordt gemaakt 

 
3. Verzoek van Mevr. Van Eijden: vraag bij de in de begroting opgenomen kengetallen: uit 

de klimaatmonitor (programmaonderdeel onderhoud buitenruimte) blijkt dat in Leusden 
het percentage ‘’hernieuwbare elektriciteit’’ aanzienlijk lager ligt dan in vergelijkbare 
gemeenten. Wat is daar de verklaring bij? 

Antwoord: 
De weergegeven informatie is vanuit het BBV voorgeschreven en is niet door de gemeente 
verzameld of verwerkt. Vanaf 2017 zijn de gemeenten verplicht een aantal beleidsindicatoren 
op te nemen in de begroting. Deze indicatoren worden weergegeven op 
waarstaatjegemeente.nl. 
Er is een aantal oorzaken waardoor Leusden ten opzichte van de getoonde benchmark lager 
scoort. De enige hernieuwbare elektriciteit die aan Leusden wordt toegerekend betreft 
energieopwekking uit zon. Er staan geen windmolens in Leusden en de opwekking van 
energie uit andere bronnen zoals afval verbranding en vergisting van rioolslib wordt 
toegerekend aan de gemeente waar de betreffende installaties gelegen zijn. 
Leusden scoort goed wat betreft de opwekking van zonne-energie op daken. Maar blijft ten 
opzichte van de benchmark achter wat betreft zonne-energie uit veldopstellingen en 
windenergie. 
Wanneer de vergelijking wordt gemaakt met de gemeentes in de provincie Utrecht, in plaats 
van met gemeenten van 25.000 tot 50.000 scoort Leusden iets onder het gemiddelde. 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/


 
 

4. Vraag van Dhr. Kramer: op blz 64 (pdf versie) laat de tabel ‘voortijdige schoolverlaters 
totaal (VO + MBO)’ vanaf het jaar 2016 een stijging zien. Waarom loopt dit aantal op? 

Antwoord: 
Er is inderdaad een lichte stijging waarneembaar, zonder direct aanwijsbare oorzaak. De 
stijging maakt onderdeel uit van een nagenoeg gelijke stijging in de regio en landelijk. In de 
regio Eem en Vallei scoort de gemeente Leusden beter dan het gemiddelde in de regio, en 
nagenoeg gelijk aan vergelijkbare gemeenten binnen de regio.    
 

5. Vraag van Dhr. Mulder: Wat is ons beleid op schoolverzuim? (op deze vraag is 
toegezegd in plenaire gedeelte dat vraag vóór 4-11 beantwoord wordt, zal al via griffie 
verlopen) 

Antwoord: 
Jongeren vallen onder de volledige leerplicht tot 16 jaar waarna deze toegespitst wordt op het 
behalen van een startkwalificatie (HAVO- , VWO- of MBO diploma op niveau 2) tot 23 jaar. Bij 
schoolverzuim is betrokken school verantwoordelijk en zal, de school gesprekken voeren met 
de leerling en de ouders, de schoolarts inschakelen als het schoolverzuim voortduurt. In de 
leeftijd van 5 tot 18 jaar valt de leerling onder de leerplicht en zal de 
leerplichtambtenaar  ingeschakeld worden om toe te zien op de leerplicht tot 16 jaar en/of 
startkwalificatie tot 18 jaar. 
In de leeftijd van 18 tot 23 jaar wordt verzuim gemeld aan het RMC als de leerling (nog) geen 
startkwalificatie heeft. Het RMC heeft een taak om ondersteunend te handelen waar nodig en 
toe te zien op het behalen van de startkwalificatie.   
Het bovenstaande is lokaal in Leusden en regionaal in aansluiting op regionale voorzieningen 
als een keten georganiseerd. 
 

6. Vraag van Dhr. Mulder: Wanneer kunnen we de evaluatie van VVE/Peuteropvang 
verwachten?  

Antwoord:  
De evaluatie van VVE/Peuteropvang zal in het voorjaar 2020 aan de raad worden 
aangeboden. 
 

7. Vraag van Dhr. Van den Brink: Paragraaf weerstandsvermogen, tabel financiële 
kengetallen: Kan de ontwikkeling van de schuldquote voor de jaarrekening 2018, 
begroting 2019, begroting 2020 worden toegelicht? 

Antwoord: 
De schuldquote wordt berekend op basis van een aantal balansposten en het totale saldo van 
baten en laten. Bij het opstellen van de begroting maken we gebruik van aannames om deze 
posten te berekenen. Bij het opstellen van de jaarrekening maken we gebruik van de 



werkelijke jaarrekeningcijfers. De jaarrekening (2018) geeft weer de input voor de prognose 
van de begroting (2020).   
 
De belangrijkste oorzaak van het toenemen van de netto schuldquote voor begrotingsjaar 
2020 ten opzichte van de jaarrekening 2018 en de in 2018 berekende netto schuldquote van 
begrotingsjaar 2019 is de geprognosticeerde stijging van onze vaste schulden met ongeveer 
10 miljoen euro door het aantrekken van leningen voor IKC Berkelwijk en de Korf. Ook zijn 
ten opzichte van de prognose begroting 2019 onze uitzettingen <1 jaar ongeveer € 5 miljoen 
euro bij het opstellen van de prognose begroting 2020 en jaarrekening 2018. 

8. Vraag van Dhr. Van den Brink: Paragraaf Financiering: Kunnen de bedragen in de tekst 
over starters- en duurzaamheidsleningen worden toegelicht? 

Antwoord: 
De tekst is niet helemaal duidelijk. De tekst zal als volgt worden gewijzigd: 
 
De gemeente Leusden heeft voor startersleningen € 701.700 beschikbaar gesteld. Dit bedrag 
bestaat uit een 1e tranche van € 159.000 welke in 2007 beschikbaar is gesteld, een 2e 
tranche van € 392.700 in 2009 en een 3e jaarschijf van € 150.000 in 2014. Deze bedragen 
zijn zogenaamd ‘eeuwig’ revolverend; rente en aflossing worden opnieuw beleend totdat de 
raad besluit dat de middelen terug moeten vloeien naar de gemeente.  
Voor duurzaamheidsleningen is in 2010 € 75.000 beschikbaar gesteld (eeuwig revolverend). 
Deze leningen zijn in 2011 met € 125.000 uitgebreid (tot totaal € 200.000) en waren 
revolverend tot 2016. Bij behandeling van de kaderbrief 2017 is besloten deze leningen met € 
200.000 verder uit te breiden (tot totaal € 400.000) en het totale bedrag revolverend te maken 
t/m 2030 (looptijd van de duurzaamheidsagenda).  
 

9. Vraag van Dhr. Kramer: Activiteit B4.3.1. Wat zijn de kosten van de hier genoemde 
softwareapplicatie Crisissuite en zijn deze opgenomen in de begroting? 

Antwoord: 
De kosten voor de softwareapplicatie Crisissuite bedragen € 3.500 per jaar en worden uit het 
reguliere veiligheidsbudget bekostigd. 
 

10. Vraag van Dhr. Van den Brink, paragraaf onderhoud kapitaalgoederen: onder de 
werkzaamheden Riolering wordt wél vermeld dat de Burg. De Beaufortweg wordt 
opgepakt maar waarom wordt de aanpak van deze weg niet bij de het onderdeel wegen 
benoemd? 

Antwoord: 
In 2020 worden (plan)voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden aan het riool in- plus 
herinrichting van de Burg. De Beaufortweg. Dit betreft een gecombineerd werk vanuit de 
vakdisciplines ‘’onderhoud wegen’’ en ‘’riolering’’. Dus het klopt dat in 2020 ook vanuit de 
vakdiscipline wegen voorbereidingen worden getroffen op het werk. 
 

11. Vraag van Dhr. Dragt: zowel onder het Domein Leefomgeving als in het Domein 
Samenleving worden uitgaven gedaan onder het Taakveld ‘’Verkeer en Vervoer’’. We 
hebben bepaald dat Verkeer en Vervoer thuishoort onder Ruimte. Waarom komt dit 
onderdeel dan toch voor in zowel Domein Leefomgeving als Domein Ruimte? Is het 
mogelijk / wenselijk om Verkeer en Vervoer in zijn geheel onder één programma te 
plaatsen? 

Antwoord: 
Het BBV schrijft voor dat de gemeenten de laten en baten moeten verantwoorden op 
taakvelden (voorheen functies). Het is aan de gemeenteraad om een programmaindeling te 
maken. In Leusden is het onderhoud van wegen opgenomen onder het domein 
Leefomgeving. Het beleid op het gebied van Verkeer en Vervoer valt onder domein Ruimte. 
Voor 2017 waren dit ook twee afzonderlijke functies in het BBV (210 wegen, straten en 
pleinen, 211 verkeer en vervoer). Vanaf 2017 is hiervoor één taakveld Verkeer en Vervoer. 
Vandaar dat dit taakveld in de Leusdense begroting voorkomt in twee domeinen. 
 

12. Vraag van Dhr. Dragt: in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen lees ik dat we  
dakbedekking van het kunstgebouw gaan vervangen. Alleen wordt het kunstgebouw 
ook genoemd als een huisvestingslocatie die mogelijk zou kunnen vervallen bij een 
mogelijke herhuisvesting van Scholen in de Kunst. Hoe zit dat precies? 



Antwoord: 
In de begroting is de basis onderhoudsplanning voor het jaar 2020 opgenomen. De 
vervanging van dakbedekking van het kunstgebouw (cyclisch onderhoud) zal niet 
plaatsvinden indien blijkt dat het kunstgebouw vrij komt te staan door herschikking van 
welzijnsaccommodaties. De onderhoudsstaat van het pand moet dit uiteraard wel toestaan. 
 

13. Vraag van Dhr. Dragt: in de begroting zijn diverse bedragen opgenomen voor het 
plaatsen van elektrische laadpalen (3 x € 10.000 voor de jaren 2019, 2020, 2021). Wat 
kan met die bedragen gedaan worden, hoe verhoudt de Leusdense werkwijze hierin 
zich t.o.v. andere gemeenten, hoe zien de contractuele afspraken er uit met inwoners, 
tegen welke tarieven kunnen inwoners gebruik maken van de palen. 

Antwoord: 
Er zijn op dit moment twee verschillende budgetten voor het realiseren van elektrische 
laadpalen.  

- € 8.000 per jaar, een voortzetting van het eerdere budget voor de realisatie van 
laadpalen in bestaande woonwijken/centra. Dit budget is in de vorm van nieuw beleid 
toegekend in 2018; 

- €10.000 per jaar, voor de realisatie van laadpalen in nieuwe woonwijken. Dit budget 
is door middel van de CUP opdracht 4.2 toegekend. 

De gemeente Leusden neemt deel in het samenwerkingsverband MRA-e, in dit 
samenwerkingsverband zitten 3 provincies en ongeveer 80 gemeenten. Daarmee zijn wij 
eenduidig in onze contractvorming met 80 gemeenten. Via MRA-e is tot en met 2019 een 
contract afgesloten met de firma Pitpoint. Op dit moment vindt een aanbesteding plaats voor 
een nieuw contract voor de komende jaren. 
De gemeente betaald voor het plaatsen van de paal. Het beheer van de paal gaat dan 
vervolgens over naar de beheersmaatschappij (in 2019 is dit nog Pitpoint). De gebruiker 
betaald vervolgens per afgenomen kWh en afhankelijk van het abonnement een starttarief. 
De opbrengsten zijn voor aanbieders van deze abonnementen. 
 
Het huidige contract (tot eind 2019) heeft 3 vormen van kosten per laadpaal: 

1) Op verzoek van een burger waarbij het verzoek voldoet aan de criteria 
Kosten: € 500,- per laadpaal; 

2) Een verzoek die niet voldoet (of een verzoek vanuit de gemeente) gerelateerd aan 
een nieuwbouwproject. 
Kosten: € 2.500,- per laadpaal. 

3) Een verzoek die niet voldoet (of een verzoek vanuit de gemeente) niet gerelateerd 
aan een nieuwbouwproject. 
Kosten: € 36.000,- per laadpaal. 

 
Het contract wat per 2020 ingaat heeft veel gunstigere tarieven: 

1) Op verzoek van een burger waarbij het verzoek voldoet aan de criteria 
Kosten: € 250,- per laadpaal. 

2) Overige verzoeken 
Kosten: € 1.000,- per laadpaal. 

 
Het is de gemeente niet bekend hoe de contractuele afspraken met de inwoners als mede de 
tarieven er uit zien. De gemeente realiseert via het MRA-e verband een openbare 
oplaadstructuur die vervolgens door de markt wordt overgenomen. 
 
 
Vragen informatieronde 
 

1. Welke werkzaamheden zitten in het contract met Sight en welke werkzaamheden 
vallen onder meerwerk? 

Antwoord: 
Het contract met de fa Sight is breed en in het algemeen gericht op het dagelijks (schoon, 
heel, veilig) onderhoud van de buitenruimte. Belangrijke basis is het groenonderhoud – 
maaien, snoeien, onkruidbeheersing. Daarnaast: reinigen (zwerf, vegen en onkruid) van 
wegen, paden, pleinen en kolken (putten).  



Daarnaast is in het contract opgenomen dat de aannemer bewonersparticipatie stimuleert en 
faciliteert. Er is hiervoor een binnen het contract een bedrag beschikbaar, dat i.o.m. de 
toezichthouder van de gemeente kan worden besteed. Omdat het destijds, bij aanvang van 
het contract bepaalde budget voor participatie (te) beperkt bleek, is hiervoor in de loop der 
jaren meer geld voor beschikbaar gesteld. 
 
Tot 2018 was ook een deel van het totaal beschikbare bedrag voor de uitvoering van groot 
onderhoud / renovatie opgenomen in het contract. Nu worden deze werkzaamheden los van 
het contract, meervoudig ondershands aanbesteed, waarbij Sight wel altijd één van de 
uitgenodigde partijen is. Als Sight de laagste inschrijver is, dan worden de werkzaamheden 
als los staande opdracht gegund.  
Meerwerk gekoppeld aan het contract komt alleen voor bij beleids- of areaal aanpassingen. 
Hierbij moet worden gedacht aan verhoging van het onderhoudsniveau (beleid) of uitbreiding 
door nieuwbouw (bij. Valleipark). 
 

2. In bijlage A Nieuw beleid is een vermeld dat de installatieverantwoordelijkheid voor 
verkeersregelinstallaties is belegd bij de directeur-secretaris. En dat voor gebouwen 
en openbare verlichting de installatieverantwoordelijkheid wel is belegd. Waar is deze 
verantwoordelijkheid belegd? 

Antwoord: 
Het onderhoud voor gebouwen en openbare verlichting is uitbesteed aan externe partijen. De 
installatieverantwoordelijkheid is ook bij deze partijen belegd. 
 

3. De scenario’s voor tariefstijging Diftar op een rij zetten en naar de raad sturen. 
Antwoord:  
Voor een kostendekkende afvalstoffenheffing dient de afvalstoffenheffing voor vast en 
variabel deel samen voor huishoudens op gemiddeld € 240 uit te komen.  
Op basis van het aanbiedgedrag tot nu toe en aannames over hoe de diftar tarieven nog een 
verdergaand sturend effect zullen hebben, zijn onderstaande scenario’s opgesteld, waarbij 
wordt verondersteld dat geldt: hoe hoger het variabel tarief, hoe lager het aantal 
aanbiedingen. 
In de scenario’s is zichtbaar dat een verhoging van het variabele tarief maar in beperkte mate 
invloed heeft op de hoogte van het vastrecht.  
In de begroting stelt het college u scenario 2 voor omdat hiermee het stimulerend effect van 
diftar op afvalscheidingsgedrag op verantwoorde wijze wordt gecontinueerd. Bij een lagere 
verhoging van het variabele tarief (scenario 1) wordt het ongewenste signaal afgegeven dat 
afvalscheiding minder belangrijk is geworden. Bij een grotere verhoging van het variabele 
tarief (scenario’s 3 t/m 7) neemt ontwijkgedrag toe. Meerkosten voortvloeiend uit dit 
ontwijkgedrag zijn niet meegenomen in de begroting 2020.  
  

Scenario 1 scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Scenario 6 Scenario 7 

stijging vast 46% 44% 43% 42% 41% 33% 0% 

stijging variabel 0% 10% 20% 30% 50% 104% 261% 

Heffing vastrecht € 214 € 212 € 210 € 209 € 207 € 195 € 147 

tarief 30l € 0,72 € 0,79 € 0,86 € 0,94 € 1,08 € 1,47 € 2,60 

tarief 60l € 1,44 € 1,58 € 1,72 € 1,88 € 2,16 € 2,94 € 5,20 

tarief 240l € 5,76 € 6,32 € 6,88 € 7,52 € 8,64 € 11,76 € 20,80 

Heffing variabele 
deel (gemiddeld) 

€ 26 € 28 € 30 € 31 € 33 € 45 € 94 

totale heffing € 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 241 

 
 

4. Diftar: inzicht bieden in hoeveel nul-aanbieders er zijn. 
Antwoord: 
Er zijn 153 bebouwde kom-huishoudens die sinds de invoering van diftar (januari 2018) geen 
vuilniszakken restafval hebben aangeboden. 



Het drempelbedrag waaronder GBLT de variabele heffing over 2019 niet int bedraagt € 1,-. 
Dit drempelbedrag was in 2018 nog € 5.  
 

5. Wethouder Vos zegt toe volgende week de beantwoording over de PAS – lijst 
(eerdere vraag dhr. Dragt) naar de raad te sturen (n.a.v. vraag dhr. van der Brink). 

Antwoord: 
Aan dit verzoek wordt voldaan. De lijst met uitleg wordt voorbereid en toegezonden. 
 
 
 

 


