Beantwoording technische vragen de heer Huisman over de jaarstukken 2019
Vraag
Het rapport van bevindingen van het door de accountant uitgevoerde onderzoek naar de
jaarstukken wordt later bijgevoegd. Wanneer dan wel? Kan de raad dit wel goedkeuren zonder
deze bevindingen? (paragraaf 5 Risico’s van raadsvoorstel missen we dit)
Antwoord
Het accountantsverslag en de definitieve accountantsverklaring zal uiterlijk op 17 juni worden
nagezonden naar de raad. De definitieve goedkeuring vindt plaats in de besluitvormende vergadering
van 25 juni 2020.
Vraag
Verbonden partijen: Bij zienswijze/begroting van WBA en OMWB krijgt de gemeente niets terug
(of moet de gemeente niets betalen). Bijvoorbeeld bij Bijlage zienswijze conceptbegroting 2021
WBA staat NVT. Hoe komt dat?
Antwoord
Met betrekking tot de WBA: Het voordelig resultaat wordt als korting mindering gebracht op de bijdrage
van de gemeente, zodoende dat er NVT staat.
Met betrekking tot de OMWB: De definitieve bestemming van het resultaat 2019 was nog niet bekend,
zodoende dat er niets stond. Mocht er een bedrag worden teruggestort aan de deelnemers zal dat op
basis van omzet (declarabele uren) plaatsvinden.
Vraag
Het absoluut verzuim stijgt de pan uit, hoe is dat te verklaren en belangrijk nog, hoe gaat dit
opgelost worden?
Antwoord
Het budget voor het opvangen van ziekteverzuim is de afgelopen jaren hetzelfde gebleven. In de
tussenrapportage 2019 is aangegeven dat de totale kosten en lopende verplichtingen € 40.000 hoger
uitvallen dan begroot. In de jaarrekening 2019 is dit bedrag opgelopen met € 25.000 zodat de totale
overschrijding van het budget in 2019 € 65.000 is.
In 2018 was er een overschrijding van de totale kosten uiteindelijk € 150.000. In 2019 zien we dus een
dalende lijn. Dit zien we ook terug in het ziekteverzuimpercentage. In 2018 was deze 5,8% en in 2019
4,3%.
In de Personeelsmonitor Gemeenten 2019 van het A&O-fonds is Steenbergen qua ziekteverzuim
vergeleken met andere gemeenten met een inwonertal van 20.000- 50.000 inwoners. Hieruit blijkt dat
Steenbergen onder het landelijke gemiddelde zit. Steenbergen met een ziekteverzuimpercentage van
4,3 % zit onder het landelijke gemiddelde van 5,4%.
Vraag
Hoeveel hectare dak is er in de gemeente? Zowel particulier als via woningstichtingen?
Antwoord
In het Achtergrondrapport bij de Concept Regionale Energiestrategie is opgenomen dat de oppervlakte
grote daken in de gemeente Steenbergen 73 hectare bedraagt. De definitie van grote daken is in dit
rapport een dak groter dan 285 m2. De informatie van de oppervlakte kleine daken hebben we niet
direct beschikbaar. Mocht er behoefte aan zijn dan kunnen we dit ook nog nagaan.

Vraag
Over het taakveld bestuur: wethouders forse overschrijding, hoe kom dat?
Antwoord
De toelichting van deze overschrijding staat beschreven op pagina 55 en 56 van de jaarstukken 2019.

