
Memo 
 
Aan: leden van de raad
Cc: Bestuur
Van: Griffie
Datum: 4 juli 2019
Betreft : raadsvragen Jaarrekening 2018, Voorjaarsnota 2019 en de Kaderbrief 2020 

(Informatieronde 27 juni)

In de informatieronde van 27 juni jl. is m.b.t. de Jaarrekening 2018, Voorjaarsnota 2019 en 
de Kaderbrief 2020 een aantal vragen gesteld en toezeggingen gedaan die hieronder verder 
worden toegelicht:

1. Er is een vraag gesteld over de reserveringen in de jaarrekening 2018. De 
onderbouwing hiervan is opgenomen in de jaarrekening zelf, maar niet in het 
raadsvoorstel. 
Antwoord: De betreffende onderbouwing wordt toegevoegd aan het raadsvoorstel.

2. Wat is de oorzaak van de overschrijding op de kosten van de verkiezingen? 
Antwoord: Eens in de 4 jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 is besloten 
gebruik te maken van een stemwijzer om bewoners te informeren over de standpunten 
van de partijen. Deze kosten zijn in de meerjarenbegroting 2019 structureel verwerkt, 
voor 2018 was hier in de begroting nog geen rekening mee gehouden de kosten waren 
€ 6.700. Daarnaast zijn een aantal stemhokjes vernieuwd incidentele kosten ad. € 1.600.

3. Wanneer wordt de lokale aanpak schoolverlaters opgepakt?. 
Antwoord: Afgelopen jaar is de focus gelegd op een versterking van de regionale aanpak 
schoolverlaters. Als gehele regio zitten wij relatief laag daar waar het gaat om 
schoolverlaters, maar als dit voorkomt dan is het goed om hier met name regionaal 
adequaat op te reageren, aangezien de middelbare scholen in de regio zitten. Een goed 
passende lokale aanpak is uiteraard ook waardevol, maar mede door bezetting zijn hier 
een aantal zaken nog niet opgepakt. Dit staat nu voor komend schooljaar ingepland.

4. Er is door de heer Bakker een vraag gesteld of inzicht kan worden gegeven op welke 
manier de wettelijke taak i.v.m. de archiefwet wordt uitgevoerd, zowel financieel als 
beleidsmatig periodiek te rapporteren over de stand van zaken t.a.v. deze taak en 
hiernaast welk budget naar Archief Eemland gaat. 
Antwoord: Wethouder Vos heeft toegezegd in het 3e kwartaal hierover te rapporteren. 
Een analyse van het archief- en informatiebeheer en het verbeterplan zijn te vinden in 
het jaarlijkse Toezichtverslag van de gemeentearchivaris. De verslagen van de 
voorgaande jaren zijn reeds per mail aan dhr. Bakker toegestuurd (van dit jaar was het 
verslag nog niet definitief). Het budget voor Archief Eemland bedraagt € 70.000 per jaar.
Een verkorte versie van het jaarverslag van Archief Eemland en de KPI's wordt ieder jaar 
opgenomen in de jaarrekening.

5. Wat is de onderbouwing van het voorbereidingskrediet voor IKC Groenhouten 
(€ 300.000). Zijn dit alleen de kosten voor de externe projectleider en architect?
Antwoord: Het voorbereidingskrediet is niet alleen bestemd voor een externe 
projectleider en een architect. De middelen worden naast de werkzaamheden van het 
projectmanagementbureau, de selectie van dit bureau door IBMN, en werkzaamheden 
van de architect, ook ingezet voor de bijbehorende technische adviseurs voor het maken 
van het ontwerp tot aan de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het 
voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het totale budget van € 4.673.000 dat is 
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begroot voor de realisatie van IKC Groenhouten. Het totale krediet is gebaseerd op de 
vanuit de verordening geldende normbedragen + een toeslag voor frisse scholen B. 
Dekking is voorzien binnen de reserve onderwijshuisvesting. Een eventueel restant 
wordt overgeheveld naar het nog door de raad beschikbaar te stellen uitvoeringskrediet.

6. Éen van de maatregelen vanuit scenario’s ter dekking van het begrotingstekort, is het 
niet indexeren van subsidies. Er wordt gevraagd naar een overzicht van het 
weerstandsvermogen van de gesubsidieerde instellingen.
Antwoord: het betreffende overzicht is op 28 juni naar de griffie gemaild. 

7. Er wordt gevraagd naar een overzicht met varianten voor het verdelen van de OZB 
verhoging met de gevolgen voor de tarieven en lastendruk van niet-woningen en 
woningen. 
Antwoord: het betreffende overzicht is op 28 juni naar de griffie gemaild. 
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