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Memo 

Aan : gemeenteraad 

Van : Rian Hamers 

Afdeling : Interne ondersteuning 

Datum : dinsdag 4 juni 2019 

Onderwerp : Technische vragen oordeelsvormende vergadering 3 juni 2019 

 

Vraag: 

Aan de voorziening wachtgelden voormalige bestuurders is in 2018 een bedrag van € 42.000,- 

toegevoegd en is er niets onttrokken. Waarom alleen een toevoeging? 

Antwoord: 

Aan het eind van het jaar 2018 is bekeken wat de eventuele onttrekkingen en mogelijke 

toevoegingen voor dat jaar zouden moeten zijn. Daarop is de voorziening aangepast aan de 

wachtgeldverplichting per 31 december 2018 en heeft in feite een saldering plaatsgevonden tussen 

een onttrekking voor 2018 en een toevoeging in 2018 voor de wachtgeldverplichting 2019.  

 

Vraag: 

Bladzijde 17 en 138 jaarrekening 2018 staat: “aan de doorontwikkeling van de organisatie is in 2017 

en 2018 in totaal € 362.000 uitgegeven”. Graag ontvang ik een uitgebreide specificatie van de 

uitgaven waaruit dit bedrag ad € 362.000 bestaat. 

Antwoord: 

Voor de specificatie wordt verwezen naar bijgevoegde tabel op pag. 2 van deze memo. 

 

Vraag: 

Bladzijde 17 en 108 Jaarrekening 2018, op bladzijde 17 staat “eind 2018 is het ziekteverzuimbudget 

niet volledig benut doordat er inhuurcontracten voordeliger zijn uitgevallen”. Daarnaast staat op 

bladzijde 108 aan inhuur een bedrag van € 1.355.304. Betekent dit dat er, naast het bedrag van € 

1.355.304 aan inhuur, ook onder andere posten in de jaarrekening inhuur is opgenomen, 

bijvoorbeeld wegens ziekte. En zo ja, hoeveel aan uitgaven wegens inhuur is op deze wijze in de 

jaarrekening opgenomen? 

Antwoord: 

Dit is niet het geval. Het budget waarop de toelichting op blz. 17 betrekking had is ook opgenomen 

in het totale overzicht inhuur op blz. 108.  

  

Vraag: 

Bladzijde 32 uitgaven Volksgezondheid € 1.213.789 last en € 8.616 bate. In 2017 waren de uitgaven 

aan Volksgezondheid € 877.820. Een stijging van € 327.353. Waaruit bestaat de stijging van deze 

kosten in 2018 ten opzichte van 2017 en waarom is deze stijging niet toegelicht in de jaarrekening. 

Antwoord: 

In de jaarrekening 2018 wordt wat de exploitatiecijfers betreft geen toelichting opgenomen ten 

opzichte van het vorige jaar. Volgens het BBV moet waar nodig een toelichting gegeven worden op 

de afwijking tussen de opgenomen raming 2018 en de realisatie 2018.  

 

Het verschil tussen 2017 en 2018 is tweeledig. Enerzijds is de realisatie in 2017 € 145.000,- beneden 

de raming gebleven (zie voor een toelichting hierop de Jaarrekening 2017) en anderzijds is het 

geraamde bedrag in 2018 ruim 2 ton hoger dan de raming 2017. Oorzaken hiervan waren o.a. 

hogere bijdragen aan GGD/TWB van totaal € 79.000,- en een hogere, geraamde, doorbelasting van 

eigen personeelskosten, ad € 129.000,-, aan de post volksgezondheid.  

 

Het verschil tussen de raming 2018 en de realisatie 2018 was zodanig dat hierop geen toelichting 

hoefde te worden gegeven. 
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