
Overzicht technische vragen Tussenrapportage 2020

Fractie Codering Bron Vraagstelling Poho Afdeling Antwoord
VVD B-20231-1 schriftelijk Bladzijde 15 WMO voorzieningen - € 200.000

Dit betreft twee grote woningaanpassingen waarvan één boven € 100.000. Hoe groot waren de 
uitgaven per woningaanpassing voor deze twee woningaanpassingen? Het enkele feit dat 
reguliere kosten hoger zijn dan in andere jaren is geen reden om deze incidenteel te noemen. 
Desalniettemin noemt U deze kosten toch incidenteel. Waarom?

KK WZ In 2020 zijn we geconfronteerd met grote woningaanpassingen. In de twee benoemde casussen zijn voorzieningen toegekend van 
respectievelijk €139.370,- en  €73.918,-. 
De voorzieningen die vanuit Wmo woningaanpassingen worden ingezet zijn divers. Enerzijds betreft het trapliften die verstrekt worden en kleine 
aanpassingen in huis die bijdragen aan de toegankelijkheid. Deze voorzieningen kennen een mate van voorspelbaarheid en hangen nauw 
samen met de vergrijzing. Hier zien we sinds 2019 een lichte stijging in.
Anderzijds worden we incidenteel geconfronteerd met casussen waarin grote aanpassingen benodigd zijn om te zorgen dat inwoners zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Woningaanpassingen van deze omvang komen slechts incidenteel voor en laten zich nauwelijks 
voorspellen. Wmo woningaanpassingen worden nauwlettend gemonitord in 2020 en dit heeft er toe geleid dat er in de begroting 2021-2024 een 
voorstel aan u is opgenomen om het budget structureel bij te stellen. 

VVD B-20231-2 schriftelijk Bladzijde 16 Landelijk transitie arrangement - € 161.756
Dit betreft een tweetal extreem dure cliënten in de zorg. Hoe groot waren de uitgaven per cliënt 
voor deze twee cliënten? Het enkele feit dat reguliere kosten hoger zijn dan in andere jaren is 
geen reden om deze incidenteel te noemen. Desalniettemin noemt U deze kosten toch 
incidenteel. Waarom?

KK WZ Het LTA, is een landelijk Transitie Arrangement. Dit betreft zeer gespecialiseerde zorg, die zo weinig wordt afgenomen dat het niet regionaal 
maar landelijk gecontracteerd is. Vanwege dit zeer gespecialiseerde karakter vaak in combinatie met een verblijf van een jeugdige zijn de kosten 
hiervan hoog. Dit geldt overigens ook voor de kosten van verblijf voor een jeugdige bij regionaal gecontracteerde aanbieders.  U vraagt naar de 
kosten per cliënt. Vanwege het geringe aantal cliënten en de bijbehorende specifieke informatie, vinden wij het vanwege de privacy van de 
cliënten niet gepast om deze openbaar te delen. De gevraagde informatie biedt u de mogelijkheid om de personen te herleiden. 
Wij kunnen u wel aangeven dat een gemiddelde prijs voor een LTA afspraak met verblijf € 1.000 per dag is. De hoge kosten voor dit jaar zijn een 
uitzondering omdat het om een specifieke zorgvraag voor enkele cliënten gaat waardoor we dit in 2020 incidenteel meenemen. 
Voor de toekomst verwachten wij geen grote overschrijding op LTA afspraken, maar LTA blijft een hoge mate van onvoorspelbaarheid kennen 
vanwege de zeer specialistische zorg die wordt geboden. Vaak is deze vorm van zorg als laatste redmiddel nodig en kunnen we geen ander 
alternatief bieden met onze regionaal gecontracteerde aanbieders. Om u een beeld te geven over welke zorg wij spreken, LTA aanbieders 
bieden altijd een gecombineerde behandeling van psychische problemen met andere problemen, zoals fysieke  (bv bij de zorg om 
anorexiapatiënten) of een verstandelijke beperking. We werken samen met onze regionale gespecialiseerde aanbieders eraan om zo veel 
mogelijk van dit soort hulpvragen te kunnen realiseren in onze regio. Echter er blijven jeugdigen die deze zeer specialistische gecombineerde 
zorg nodig hebben. Mocht het blijken dat deze specifieke zorgvraag blijft groeien, zullen we dit in de komende jaren structureel meenemen.     

VVD B-20231-3 schriftelijk Bladzijde 16 Landelijk transitie arrangement € 200
U vermeld hier een bedrag van € 200. Dit moet zijn € 250.000. Bent U hiermee akkoord? Vanaf 
2020 zullen er geen overige kosten meer begroot en geboekt worden voor de kosten die onder 
Landelijk Transitie Arrangement vallen. Wat voor kosten worden hier bedoeld? Waarom worden 
deze kosten niet meer geboekt? Waar worden deze kosten dan wel geboekt?

KK WZ Deze € 200 is het juiste bedrag. Deze stond nog op de post LTA overige uitgaven en wordt nu hiermee gecorrigeerd. Dit is de technische 
verwerking hiervan waardoor er in de toekomst nog maar een post beschikbaar is en overzichtelijker wordt. Gezien het 'te kleine' bedrag had dit 
niet in deze tussenrapportage verantwoord moeten worden.  

VVD B-20231-4 schriftelijk Bladzijde 34 Aanvraag investeringskrediet voor realisatie bushalte Dinteloord € 125.000
Dit betreft de realisatie van een nieuwe bushalte waarvan U de kosten ten laste van het GVVP 
wilt brengen. Het GVVP is bedoeld voor het oplossen van knelpunten. Het realiseren van een 
bushalte betreft niet het oplossen van een knelpunt. Waarom wilt U deze kosten dan toch ten 
laste van het GVVP brengen? Waarom worden deze kosten niet geactiveerd?

WB WWB Het GVVP is niet alleen bedoeld voor het oplossen van knelpunten. Het zet ook de beleidslijnen uit voor allerhande onderwerpen aangaande 
verkeer en mobiliteit en het geeft de doelen en prioritering weer. De raming van 1,5 miljoen, gelijk verdeeld over 2020 en 2021, is bedoeld voor 
het Uitvoeringsprogramma van het GVVP in zijn geheel. Dat omvat inderdaad knelpunten, maar ook maatregelen en projecten om verkeer en 
mobiliteit in de gemeente mee te verbeteren. Bovendien is de bushalte in Dinteloord te beschouwen als een aankomend knelpunt, omdat de 
provincie de bediening van de huidige halte Zuideinde wil beëindigen per 2023. Om Dinteloord aangesloten te houden op openbaar vervoer 
realiseren wij nu vooruitlopend op de provinciale koers een nieuwe halte. 

VVD B-20231-5 schriftelijk Bladzijde 34 Investeringskrediet inrichten Levensbos € 150.000 
Dit investeringskrediet is inclusief voorbereiding en beheerplan. Hoe hoog zijn de kosten van 
voorbereiding? Hoe hoog zijn de kosten van het beheerplan?

WB Beheer De kosten voor de voorbereiding zijn geraamd op € 10.000. Hier wordt altijd gerekend met ongeveer 10% van de uitvoeringskosten. De kosten 
voor het opzetten en in werking laten treden van het beheer-/uitvoeringsplan worden geraamd op € 15.000. Het overige bedrag wordt besteed 
aan het opknappen van het Petersbos (€ 10.000,-) en de inrichting van het levensbos (€ 110.000).   
Voor het bedrag van € 110.000 worden contouren van het toekomstige levensbos ingericht. Hierbij moet gedacht worden aan het maken van een 
entree, een groene omheining, de inrichting van wandelpaden, het aanplanten van bosplantsoen en bomen en aanleggen van een poel. 

VVD B-20231-6 schriftelijk Bladzijde 35 Investeringskrediet regenboogbanken € 37.000
Uitgaande van zes kernen betreft dit een bedrag van ruim € 6.000 per bankje. Wat worden de 
afmetingen van deze bankjes? Graag ontvang ik een specificatie van de kosten van ruim € 
6.000 per bankje.

WB Beheer Met deze banken geeft het college in elke kern uitvoering aan de motie steun en acceptatie.
Op deze bank is plek voor iedereen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in samenwerking met het COC een lesprogramma te ontwikkelen 
rondom de plaatsing van de bank én ‘coming out’-day. Als gevolg van de Corona maatregelen is veel druk komen liggen op het lesprogramma 
en heeft het college deze losgelaten. De eerste bank wordt geplaatst op ‘Coming out’day samen met de opsteller van de motie en een 
vertegenwoordiger van het COC.
Het gewicht van de bank is 1300 kg. De breedte van de bank is 185, de diepte 85 en de hoogte 100cm. De banken kosten 6.000 euro per stuk. 
De overige 1000 euro is voor bestratingsmateriaal.

VVD B-20231-7 schriftelijk Bladzijde 40 Riolering - € 37.000
Onder riolering wordt ten laste van de Algemene Reserve een reserve van € 37.000 gevormd 
voor onderzoek klimaatadaptatie. Deze kosten van onderzoek zijn ook opgenomen in de 
rioolrechten welke door onze inwoners worden betaald. Waarom dan toch nog deze reserve 
vormen?

WB Beheer Voor het project klimaatadaptatie was in 2019 een bedrag uit de algemene middelen gereserveerd, Deze zijn door de raad beschikbaar gesteld 
en het resterende bedrag van € 37.000 wordt via het besluit van de jaarrekening 2019 in deze tussenrapportage overgeheveld naar 2020. Dit 
onderzoek klimaatadaptatie stond onder beheer van een ander team binnen de afdelling en was geen onderdeel van in het rioleringsplan en zijn 
dan ook niet doorbelast naar de inwoners.

VVD B-20231-8 schriftelijk Bladzijde 51 Afro foodcluster/Noordflank € 770.647 
Dit betreft een positieve budgetmutatie welke als incidenteel wordt aangemerkt. Graag ontvang 
ik nadere uitleg over deze mutatie. Wat betreft dit? Waar komen deze gelden vandaan? Waar 
worden deze gelden aan besteed?

WB WWB Dit zijn de bedragen die op basis van de bestuursovereenkomst AFC Nieuw Prinsenland door de provincie Noord-Brabant betaald worden  bij de 
gronduitgiften in dat gebied. Dit is geoormerkt budget, wat bedoeld is voor o.a. landschappelijke inpassing etc. De invulling hiervan wordt nog 
nader bepaald.

VVD B-20231-9 schriftelijk Bladzijde 51 extra kosten huur, vrijwilligersvergoeding en exploitatiekosten van het VVV 
informatiepunt € 29.000
Voor het VVV informatiepunt werd al een bedrag begroot van €35.000. Hier bovenop komt nog 
een bedrag van € 29.000. Graag ontvang ik een uitgebreide specificatie van dit bedrag van € 
29.000. De totale kosten van het VVV Informatiepunt komen zodoende op € 64.000. Graag 
ontvang ik een uitgebreide specificatie van deze kosten van € 64.000. In het verleden was het 
VVV Informatiepunt ondergebracht in een winkel. Hoe hoog waren toen de kosten van het VVV 
Informatiepunt, graag Uw antwoord met een uitgebreide specificatie van deze kosten? Waar 
kunnen wij de kosten van het VVV Informatiepunt vinden in de begrotingen en jaarrekeningen 
van de afgelopen jaren?

EP WWB In de begroting 2020 is geen rekening gehouden met het nieuwe kostenopzet van het VVV informatiepunt van € 35.000. Wel was er een 
incidenteel bedrag in 2020 begroot van € 6.000 voor de huur en exploitatie van het VVV informatiepunt, zodoende dat in de tussenrapportage 
2020 nu een extra bedrag van € 29.000 wordt gevraagd. De afgelopen jaren is er uit het budget Openluchtrecreatie de kosten van het VVV 
Informatiepunt betaald. Dit budget was niet opgenomen, alleen voor 2020. 
In de perspectiefnota 2021-2024 zijn deze kosten voor de exploitatie en huur vastgesteld door de raad en zijn dan ook structureel verwerkt in de 
meerjarenbegroting 2021-2024.
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VVD B-20231-10 schriftelijk Bladzijde 58 vervanging New-Holland tractoren € 27.005

In de tekst lezen wij “vanwege de mogelijkheid die het college ons heeft geboden om voor 
kwaliteit van materialen te gaan ……”. Deze opmerking suggereert dat de nieuwe tractoren van 
een betere kwaliteit zijn dan de te vervangen tractoren. Klopt dit, en zo ja, waaruit blijkt dan de 
betere kwaliteit?

KK Buitendienst Als belangrijkste criteria bij aanbestedingen op rollend materieel werd in het verleden getoetst op de laagste prijs. Gezien de ervaringen met de 
huidige tractoren, mede door de hogere onderhoudskosten, is dat een reden geweest om naast de prijs ook de kwaliteit en het onderhoud van 
het materieel  mee te nemen in de afweging van de keuze. Dit word bedoeld met de zin vanwege de mogelijkheid die het college ons geboden 
heeft. Bij deze aanbesteding is dus goed naar de technische kwaliteiten van de tractoren gekeken.

VVD B-20231-11 schriftelijk Algemeen, minder uitgaven wegens Corona
Wegens Corona zijn op een aantal gebieden minder uitgaven gedaan, zoals voor Zwembad de 
Meermin € 11.000 koffiegebruik € 5.000 postverkeer € 10.000 beveiliging € 10.000 minder 
stageplaatsen € 10.000 en minder opleidingen en trainingen € 90.000. In totaal betreft dit een 
bedrag van € 136.000. Deze besparingen zijn niet ten gunste gebracht van het Coronafonds. 
Daarentegen zijn de extra uitgaven van de organisatie in verband met Corona wel ten laste van 
het Coronafonds gebracht. Waarom brengt U de meeruitgaven wél ten laste van het 
Coronafonds maar brengt U de minderuitgaven niet ten gunste van het Coronafonds?

KK IO Deze minder uitgaven (€ 136.000) staan als regulier budget in de begroting 2020 vermeld. De minder uitgaven op deze budgetten worden in 
deze tussenrapportage en later in de jaarrekening beoordeeld en komen ten laste van het totale resultaat. De extra uitgaven van de organisatie 
ten behoeve van Corona hebben geen betrekking op het reguliere budget in de begroting 2020 en komen ten laste van het noodfonds Corona. 


