Vragen en antwoorden
Begroting 2017
Gemeente Rozendaal
Nr.
1.

Onderwerp/pag
Openbare orde
en veiligheid/
pag 7

Fractie Vraag
R'74
a. We zien in 2017 bij Openbare orde en veiligheid een
afname ten opzichte van 2016. Wij nemen aan dat 2016
hoger is i.v.m. het plaatsen van de What’s app-groepborden. Echter, is het niet aannemelijk dat er ook in 2017
weer een project zal starten?
b. Wat zijn de baten bij openbare orde en veiligheid?
Welke verklaring is er voor de daling in 2016 en
vervolgens weer een stijging in 2017?

Antwoord:
a.
In de commissievergadering van september is de evaluatie van het inbraakpreventieplan behandeld. Onderdeel van die evaluatie was een verlaging van de post voor additionele
maatregelen van € 3.000,-- naar € 2.000,--. De raad heeft in het verleden ten behoeve van
inbraakpreventiemaatregelen een bedrag van € 3.000,-- beschikbaar gesteld. Daar worden
structurele maatregelen als de vergoeding voor de preventieadviseur uit bekostigd maar ook
incidentele maatregelen als de aanschaf van WhatsApp borden (€ 750,--) en het ondersteunen
van de start van het project Waaks (€ 500,--). Omdat deze eenmalige kosten in 2017 naar
verwachting niet meer in vergelijkbare mate hoeven te worden gemaakt (de evaluatie gaf geen
aanleiding tot additionele maatregelen), kon ons inziens voor 2017 worden volstaan met een
budget van € 2.000,---.
b.
Dit betreft de opbrengst van de APV-vergunningen en gebruikersvergunningen. In
2015 is een drietal relatief dure gebruikersvergunningen afgegeven. Hierdoor zijn de baten in
2015 hoger dan gebruikelijk. De baten zoals opgenomen in 2017 betreffen de normale
opbrengsten van de APV-vergunningen.
Nr.
2.

Onderwerp/pag
Onderwijs/ pag
15

Fractie Vraag
PAK
De bedragen bij openbaar onderwijs fluctueren wel erg.
Wat is de reden?
R’74
In 2018 zien we een afname van de post Openbaar
onderwijs. Na 2018 is deze zelfs nihil. Klopt het dat dit te
maken heeft met het overdragen van de nieuwe
Dorpsschool straks aan de Scholengroep Veluwezoom?

Antwoord:
Bij “overige voorzieningen openbaar onderwijs” gaat het over logopedie. Het bedrag in de
Begroting 2017 is gebaseerd op de Jaarrekening 2015. In 2015 was veel minder behoefte aan
logopedische zorg en deze vermindering is, om te grote schommelingen te voorkómen,
gedeeltelijk doorgerekend naar de Begroting 2017.
Bij “gemeenschappelijke kosten onderwijs” wordt de verhoging vooral veroorzaakt door
toegenomen uitgaven aan leerlingenvervoer. Ook deze verhoging is gebaseerd op
ervaringscijfers uit de Jaarrekening 2015. Doordat het om kleine aantallen gaat, kan één
leerling meer of minder een relatief groot verschil maken.
(Het leerlingenvervoer wordt pas vanaf schooljaar 2017-2018 ondergebracht bij het regionale
doelgroepenvervoer. De consequenties daarvan worden meegenomen in de Begroting 2018.)

Deze beide antwoorden gaan over een vergelijking tussen 2016 en 2017.
Daarnaast zijn er over de langere termijn nog twee andere ontwikkelingen van belang:
1. In de begroting is uitgegaan van oplevering van de nieuwe school per medio 2018. Daarom
halveren de kosten van de Dorpsschool in 2018 en verdwijnen ze in 2019 en 2020.
2. De doordecentralisatie aan “Het Rhedens” neemt toe. Dit is gelijk aan de component die
hiervoor is opgenomen in het gemeentefonds.
Nr.
3.

Onderwerp/pag
Sociaal domein/
pag 22

Fractie Vraag
R’74
Is er rekening mee gehouden dat de 4 statushouders vanaf
2018 niet meer vallen onder de intertemporele
tegemoetkoming?

Antwoord:
De intertemporele tegemoetkoming is bedoeld voor gemeenten. Statushouders beginnen in het
algemeen met een bijstandsuitkering. Voor de Rijksvergoeding van bijstandskosten zijn de
bijstandsuitgaven in het jaar t-2 maatgevend. Door de sterke toename van het aantal
statushouders, een landelijk verschijnsel, kunnen gemeenten in de problemen komen omdat ze
deze kosten moeten voorschieten. Om gemeenten hierin tegemoet te komen heeft het Rijk de
“intertemporele tegemoetkoming” bedacht, bedoeld voor de bijstandskosten vanwege grote
aantallen statushouders in 2016 en 2017. Deze tegemoetkoming wordt op aanvraag
beschikbaar gesteld. Het betreft een voorschot, dat na 2016 respectievelijk 2017, in acht jaar
in gelijke delen wordt verrekend.
Voor onze gemeente is het niet nodig een aanvraag in te dienen: Rozendaal heeft een reserve
voor bijstandskosten van zo’n € 300.000,- en kan daaruit de relatief sterk gestegen
bijstandsuitgaven opvangen.

Nr.
4.

Onderwerp/pag
Kosten kinderopvang/ pag 26

Fractie Vraag
R’74
Wat is de reden dat de kosten van de kinderopvang in de
begroting van 2016 zijn afgenomen en vanaf 2017 weer
zullen stijgen?

Antwoord:
Het gaat over de uitvoeringskosten van de gemeente Rheden. Sinds augustus 2015 wordt de
Wet kinderopvang door Rheden uitgevoerd. De uitgaven zijn voor de begroting 2016 te laag
geraamd; er was toen nog geen ervaring opgedaan met de werkelijke kosten. De raming voor
2017 en de periode daarna is gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2015 (Bron:
Jaarrekening 2015)

Nr.
5.

Onderwerp/pag Fractie Vraag
Financieel
R’74
Waarom is er in 2017 geen Vpb berekend terwijl er wel
beleid/pag 33
belaste grondverkopen zijn?
Antwoord:
De VPB gaat pas gelden zodra er in enig jaar winst wordt behaald. Volgens de prognose zal
dat pas vanaf 2018 zo zijn.

Nr.
6.

Onderwerp/pag
Daling baten
treasury/ pag 34

Fractie Vraag
R’74
Vanaf 2018 dalen de baten van treasury. Heeft deze
daling te maken met het aflopen van langdurig wegzetten
van middelen, waarna dit rentepercentage niet meer kan
worden afgesloten?
PAK
Wat is de reden dat treasury in 2017 veel hoger is dan
2018?

Antwoord:
De lagere baten ontstaan doordat de rente die naar verwachting wordt ontvangen van de
projectontwikkelaar op De Del afneemt. Hierbij heeft het college zich gebaseerd op de meest
recente vastgestelde grondexploitatie.
Nr.
7.

Onderwerp/pag
Burgerzaken/
pag 37

Fractie Vraag
R’74 B Bij de post verkiezingen snappen we de begroting van
2017 (landelijke verkiezingen) en 2018 (gemeentelijke
verkiezingen). Waarom is de post zo hoog in 2019?

Antwoord :
In 2019 moeten er drie verkiezingen worden georganiseerd. Provinciale verkiezingen,
Europese verkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Derhalve is hier dit hogere bedrag
opgenomen. Het betreft hoofdzakelijk kosten van drukwerk en licentiekosten.
Nr.
8.

Onderwerp/pag Fractie Vraag
Reserve monu- R’74
Moeten we de reserve monumenten niet verhogen voor
menten/pag 40,
subsidie mogelijkheden nu particulieren vanaf 2017 geen
pag 93
fiscale aftrek hiervoor hebben?
Antwoord:
In de begroting is aangegeven dat voorgesteld wordt om voor 2017 net als in 2016 een
subsidieplafond in te stellen van € 8.000,- zodat er een maximumbedrag is.
Met het instellen van een subsidieplafond is de reserve monumenten voor de komende jaren
afdoende.
Nr.
9.

Onderwerp/pag Fractie Vraag
Openbaar
R’74
Wij waren van mening dat het aantal maaibeurten al in
groen/ pag 41
2016 was verminderd? Wordt het nog minder in 2017?
Antwoord:
Het aantal maaibeurten in 2016 is niet verminderd met uitzondering van de bermen langs de
Schelmseweg die in beheer zijn van de provincie. In 2017 wordt bekeken welke bermen /
gazons zich ervoor lenen om minder vaak gemaaid te worden
Nr.
10.

Onderwerp/pag
Kosten wensen
jongeren

Fractie Vraag
R’74
De jongeren hebben een mooie presentatie gegeven met
daarin hun wensenlijstje. Is in de begroting rekening
gehouden met het wensenlijstje? Zo ja, voor welk bedrag?

Antwoord:
In de begroting is nog geen ruimte opgenomen voor het wensenlijstje, omdat de plannen van
de jongeren pas bekend zijn geworden nadat de begroting was opgesteld. Het college zal in
2017 met een onderbouwd voorstel komen. Financiering zal dan via de turap (ofwel uit de
reserves) worden verantwoord

Nr.
11.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Bestemmingsplan/pag PAK
Hier wordt gesteld dat het bestemmingsplan in 2018
43
geactualiseerd wordt maar in 2019 weer vervangen
wordt door de omgevingswet. Waarom dan in 2018
nog actualiseren?
Antwoord:
In de tekst is aangegeven wat in het collegeprogramma staat. Met de invoering van de
Omgevingswet die nu in 2019 is voorzien lijkt het zinvol om hier met de actualisatie van het
bestemmingsplan op te anticiperen. Het college heeft getracht dit ook in de bijbehorende tekst
duidelijk te maken, kennelijk is deze boodschap niet goed overgekomen. De ontwikkelingen
omtrent de Omgevingswet en de invoering worden in ieder geval nauwlettend in de gaten
gehouden en bij de voorbereiding op de actualisering wordt hierop geanticipeerd.
Nr.
12.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Omgevingswet/pag PAK
Tijdens het bezoek van de Commissaris van de Koning
43
werd gesteld dat de invoering van de omgevingswet
wel eens ingrijpender kon zijn voor de gemeente dan de
Sociaal Domein transitie. In de begroting lijkt er geen
extra budget opgenomen voor deze invoering. Is dit
reëel?
Antwoord:
Op dit moment is geen bedrag opgenomen omdat niet duidelijk is wat de exacte impact is. Het
college wil in de eerste helft van 2017 inzicht hebben in de impact van de invoering (gepland
1-1-2019). Dat is nu niet mogelijk om dat de teksten van de AmvB’s niet definitief zijn en
ook niet duidelijk is of er nog ondersteuning is vanuit het Rijk of de VNG. Er wordt in dat
kader ambtelijk deelgenomen aan verschillende regionale bijeenkomsten.
Nr.
13.

Onderwerp/pag
Consequenties
nieuwbouw de
Del/pag 43

Fractie Vraag
PAK
Wat zijn de consequenties op de begroting van de
nieuwbouw op de Del? Vanaf 2017 zullen er hier nieuwe
bewoners komen en zullen er dus ook meer zaken in
onderhoud komen, meer bewoners moeten worden
geholpen etc. etc. Is dat verwerkt in de verschillende
programma’s?

Antwoord:
Conform de op 19 april 2016 door uw raad vaststelde uitgangspunten van de begroting is
rekening gehouden met een groei van inwoners en woningen bij de berekening van de
uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de werkelijke gegevens zal telkenjare bepaald
worden welke gegevens opgenomen kunnen worden.
Nr.
14.

Onderwerp/pag Fractie Vraag
Beheer
R’74
Het saldo beheer Torckschool is positief voor de
Torckschool/pag
gemeente. Is er rekening mee gehouden dat de
45
peuterspeelzaal zijn intrek zal nemen in de nieuwe
Dorpsschool medio 2018?
Antwoord:
Hier is geen rekening mee gehouden. In 2017 zal het college onderzoeken of de Torckschool
in de toekomst verkocht kan worden of wellicht verhuurd blijft.

Nr.
15.

Onderwerp/pag
Bestuursorgaan
Raad /pag 49

Fractie Vraag
R’74
Kunt u een toelichting geven op de ingevoerde WKR
heffing, waardoor de kosten van de raad met € 14k
toenemen?

Antwoord:
In 2015 is een nieuwe fiscale regeling van kracht geworden, de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Deze regeling schrijft voor dat binnen een percentage van de loonsom (vrije
ruimte) belastingvrij onkosten mogen worden vergoed. Vanwege het relatief grote bestuur en
het beslag daarvan op de vrije ruimte is deze heffing verschuldigd.
Nr.
16.

Onderwerp/pag
Bestuursorgaan
College/ pag 49

Fractie Vraag
R’74
Wij zien dat de kosten voor het bestuursorgaan college
afnemen. Het takenpakket van het college is met de
decentralisaties uitgebreider geworden en de
omgevingswet zal ook weer een groot beslag leggen op
de tijd van het college. Is het aantal uren dat nu door het
college wordt gewerkt toereikend of zou het parttime
percentage omhoog moeten?

Antwoord:
De kosten voor het college dalen als gevolg van het feit dat minder kosten worden gemaakt
voor reiskosten en congressen/bijeenkomsten.
De vraag van R'74 inzake het tijdsbeslag van het wethouderschap is al eerder aan de orde
geweest in de vorige collegeperiode. Ook daar hadden de wethouders een groter tijdbeslag
dan waarvoor ze werden betaald. De huidige wethouders zijn vrijwillig van 20 uur naar 16 uur
(wethouder Logemann) en van 20 uur naar 24 uur (wethouder Van Gorkum) gegaan maar
werken beiden meer uren dan waarvoor ze worden betaald. Bij opvolging in een nieuw
college komt de vraag opnieuw aan de orde of iemand bereid is om voor dit salaris het
wethouderschap op zich te nemen of dat de raad bereid is daar meer uren en dus meer salaris
voor beschikbaar te stellen. Het college is voornemens dit punt in 2017 te bespreken met het
presidium.
Nr.
17.

Onderwerp/pag
Overzicht uren/
pag 51

Fractie Vraag
PAK
In de overhead tabel worden alleen bedragen getoond. In
deze bedragen zitten allerlei zaken als uren, huisvesting,
afschrijving, etc. hetgeen enig inzicht in de effectiviteit
onmogelijk maakt. Is het mogelijk een extra overzicht te
generen voor de geplande uren alleen? Dit lijkt ons ook
van belang i.v.m. het onderzoek naar de toekomstvaste
organisatie.

Antwoord:
De in de tabel overhead genoemde bedragen waren in de programmabegrotingen tot en met
2016 per programma zichtbaar bij de toerekening van de genoemde kosten van uren. De
toerekening / doorberekening is met ingang van de begroting 2017 conform de nieuwe
voorschriften niet meer toegestaan. Er is dan ook geen sprake van geplande uren.

Nr.
18.

Onderwerp/pag
Leges/pag 58

Fractie Vraag
Ongeveer de helft van het leges tekort lijkt toe te wijzen
aan Rijbewijzen/reisdocumenten. Is er onderzoek gedaan
naar de oorzaken? Is dit het gevolg van een uren
toerekening of misschien door de benodigde ICT
investeringen?

Antwoord:
Hier is reeds eerder onderzoek naar gedaan waarover verslag is uitgebracht door middel van
de nota “kostendekkendheid leges” in de raadsvergadering van 31 mei j.l. Door de kleine
schaal van Rozendaal is op geen enkele wijze efficiencyvoordeel te behalen. De tarieven zijn
dan ook niet kostendekkend en zijn mede als gevolg van door het rijk vastgestelde
maximumtarieven niet kostendekkend te krijgen.

Nr.
19.

Onderwerp/pag Fractie Vraag
Par.2 WeerR’74
Klopt het getal in de tabel op pagina 61. Hier staat een
standsvermogen/
percentage, volgens ons zou hier een bedrag moeten
pag 59
staan?
Antwoord:
Al jarenlang wordt hier het meest recente percentage van de koers genoemd, waarmee in één
oogopslag de economische waarde (149,79% van 143.000 = 215.000) duidelijk is.
Nr.
20.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Weerstandsvermogen/pag PAK
Waarom is er in een sluitende begroting geen
59
ruimte voor tegenvallers. Sluitend betekent toch
niet dat er geen buffers zijn?

Antwoord:
De buffer in deze begroting is het begrotingssaldo van € 26.620. Daarnaast is er nog de
algemene reserve om op terug te kunnen vallen. Afgelopen jaren bleken de meevallers groter
te zijn dan de tegenvallers. Daarom ziet het college ook geen noodzaak om extra
bezuinigingen in te voeren die onze inwoners zouden belasten of de belastingen te verhogen.
Beide opties acht het college ongewenst. Indien achteraf zou blijken dat de begrote bedragen
onvoldoende zijn zou het college het gerechtvaardigd vinden dit ten laste te brengen van de
algemene reserve.

Nr.
21.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Weerstandsvermogen/pag PAK
Wat is de minimale omvang van de Algemene
59
reserve die door de provincie wordt gesteld?

Antwoord:
Hier zijn geen normen voor. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt een relatie gelegd
met de risico’s die de gemeente loopt. Daaruit kan worden geconcludeerd of de reserve van
voldoende omvang is.

Nr.
22.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Weerstandsvermogen/pag PAK
Hoe wordt bepaald of de reserves nog voldoende
59
zijn? Zijn deze niveaus ergens aangegeven?
Antwoord:
In de nota reserves en voorzieningen die jaarlijks aan de raad wordt aangeboden (laatst
vastgestelde versie 31 mei 2016) wordt hier per reserve op ingegaan. Deze informatie is niet
nogmaals opgenomen in de begroting.

Nr.
23.

Onderwerp/pag Fractie Vraag
Tabel WeerPAK
Waarom is ook 2016 in deze tabel opgenomen? Dit wordt
standscapaciteit
verder nergens toegelicht
/pag 63
Antwoord:
Op verzoek van de provincie wordt deze ratio opgenomen om de ontwikkeling in de
verhouding tussen de risico’s en het weerstandsvermogen te kunnen volgen.
Nr.
24.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Tabel WeerPAK
Is ons begrip correct dat het risico “Dorpsschool
standscapaciteit/pag
(bouw)” niet alleen het risico van de Dorpsschool
63
bouw weergeeft maar het netto risico van “de
grondexploitatie De Del” en Dorpsschool met
bijbehorende infrastructuur” weergeeft? Is de
gepresenteerd waarde de actuele waarde nu of de
verwachte situatie voor 2017?
Antwoord:
Het in de begroting genoemde risico “Dorpsschool (bouw)” betreft uitsluitend het risico dat
gelopen wordt als gevolg van een negatieve uitspraak van de Raad van State waardoor de
bouw van de Dorpsschool eventueel niet door zou kunnen gaan. In dat geval wordt het
maximale risico ingeschat op de verwachte financiële gevolgen van reeds aangegane
verplichtingen.
Nr.
25.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Tabel WeerPAK
Het sociaal domein risico is moeilijk in te schatten en
standscapaciteit/pag
wordt met pm aangegeven. Begrijpelijk maar toch
63
zouden wij als PAK hier meer gevoel bij willen
krijgen. Kan een orde grote impact aangegeven worden
als er één zwaar hulpbehoevende persoon bijkomt in
de gemeente? Het PAK zou graag weten of wij dit
zouden kunnen opvangen.
Antwoord:
Indien er één zwaar hulpbehoevende persoon bij komt, kunnen de extra kosten die daarmee
gemoeid zijn oplopen tot een bedrag van circa € 150.000 per jaar.
Deze extra kosten kunnen vooralsnog opgevangen worden door een onttrekking uit de
daarvoor gevormde reserve Sociaal Domein. Deze reserve bedraagt thans € 462.500.

Nr.
26.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Tabel WeerPAK
Zoals bij vorige begrotingen ook reeds aangegeven,
standscapaciteit/pag
verandert het weerstandvermogen van jaar tot jaar.
63
Zeker nu in Rozendaal en De Del en De Dorpsschool
in ontwikkeling zijn. Kan inzicht gegeven worden in
de jaarlijkse netto risico ontwikkeling voor de
combinatie De Del en De Dorpsschool voor de jaren
2017-2020?
Antwoord:
Indien uitgegaan wordt van de in de meerjarenbegroting opgenomen mutaties in reserves, het
realiseren van de stille reserve in de Dorpsschool en een bescheiden rekeningresultaat in de
komende jaren, zal de totale weerstandscapaciteit licht dalen van circa € 6.850.000 in 2017
naar circa € 6.525.000 in 2020. In 2020 is sprake van een ander risicoprofiel. Naar verwacht
mag worden is de nieuwe school dan gereed en zijn de percelen op De Del verkocht.
Nr.
27.

Onderwerp/pag Fractie Vraag
Netto
Waarom lopen de uitzettingen < 1 jaar zo sterk op in het
schuldquote/pag
overzicht 1A? Volgens dit overzicht zouden deze in 2020
65
oplopen naar bijna EUR 9,5 mln, bijna een verdubbeling
van ons vermogen in 2017
Antwoord:
De stijging wordt veroorzaakt door het verwachte positieve resultaat van de grondexploitatie
De Del.
Opgemerkt wordt dat de verwachte investering met betrekking tot de realisatie van de nieuwe
Dorpsschool nog niet in deze begroting is verwerkt. Dat komt omdat het bestemmingsplan
nog niet is vastgesteld. Direct na vaststelling zal deze investering in de meerjarenbegroting
worden opgenomen.
Nr.
28.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Kengetal
PAK
Zou de 56% in tabel 3 niet in de rode balk moeten staan?
grondexploitaties/
De uitleg bij de rode scores voor Rozendaal zijn vrij
pag 66
minimaal. Kan er iets meer worden toegelicht of dit
reden is tot zorg en of er aanvullende maatregelen nodig
zijn?
Antwoord:
De rode score op belastingcapaciteit wordt veroorzaakt doordat de WOZ-waarde in Rozendaal
hoog is. De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland is € 209.000, in Rozendaal € 453.000.
Hierdoor valt de gemiddelde belastingaanslag in Rozendaal hoog uit. Zie ook nr. 31.
Dit zegt niks over de nog toegestane belastingverhoging die Rozendaal door mag voeren. De
mogelijkheid tot belastingverhoging is in Rozendaal in ruime mate aanwezig. Derhalve hoeft
hier geen actie te worden ondernomen. Het zou juister zijn om bij dit kengetal te berekenen
welke mogelijkheden er wettelijk gezien nog zijn voor een belastingverhoging.
Het kengetal voor exploitatieruimte valt slechter uit doordat het budget in het sociaal domein
fors daalt. De begrote tekorten worden vooralsnog opgevangen door inzet van de hiervoor
gevormde reserve sociaal domein. Inmiddels is gestart met de transformatieagenda in Rheden
waarin kostenbesparingen worden gerealiseerd die ook hun effect hebben op de uitgaven van
Rozendaal.
In de voorjaarsnota zal verder worden uitgewerkt welke maatregelen worden genomen.

Nr.
29.

Onderwerp/pag
Kengetal/ pag
66

Fractie Vraag
PAK
Opmerkelijk dat kerngetal 5 van a naar c duikt door
slechts een verschil van 200.000. Volgens mij komt dan
geen enkele gemeente boven de c uit

Antwoord:
Mogelijk bedoelt u kengetal 4 op bladzijde 66. Doordat € 200.000 relatief een groot bedrag is
voor Rozendaal springt dit kengetal de andere kant op. Het effect van een dergelijke afwijking
is bij een gemeente met een groter begrotingstotaal veel kleiner. Hoe de kengetallen bij andere
gemeenten uitvallen is ons niet bekend.
Nr.
30.

Onderwerp/pag Fractie Vraag
Kengetal/pag 66 PAK
Het kengetal voor de structurele exploitatie is negatief.
Volgens de verklaring met name door het sociaal domein.
Het lijkt erop dat Rozendaal in dit kengetal dubbel
gestraft wordt door haar reeds genomen voorziening van
de reserve Sociaal Domein waaruit de tekorten gedekt
worden. Klopt dit? Hoe zien de kengetallen eruit als de
effecten van het Sociaal Domein uit de exploitatie en
reserves gehouden worden?
Antwoord:
Aan de reserve Sociaal Domein worden geen structurele toevoegingen gedaan. De
onttrekkingen uit deze reserve worden gebruikt ter dekking van gedane uitgaven.
De mutaties in de reserves zijn geen onderdeel van de berekening zoals opgenomen op blz. 66
en hebben derhalve geen invloed op de cijfers en/of het percentage.
Nr.
31.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Kengetal
PAK
Kan uitgebreider toegelicht (voorbeeldberekening)
Belastingcapaciteit/pag
hoe de relatieve hoge WOZ-waarde in Rozendaal zo
67
negatief uitpakt in het kengetal van
belastingcapaciteit. De Rozendaalse belastingdruk
lijkt namelijk relatief laag t.a.v. vergelijkbare
huizen in de omringende gemeenten. Kan hier meer
inzicht in worden gegeven om verkeerde
beeldvorming recht te zetten?
Antwoord:
De gemiddelde WOZ-waarde bedraagt in Rozendaal in 2016 € 454.000.
De gemiddelde WOZ-waarde bedraagt in Nederland in 2016 € 209.000.
Het gehanteerde OZB-tarief is lager dan gemiddeld in Nederland.
In combinatie met rioolrecht en reinigingsheffing is de gemiddelde aanslag gemeentelijke
belastingen ca 30% hoger dan het landelijk gemiddelde.

Nr.
32.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Bedrijfsvoering/pag R’74
Is er nav het BMC rapport nog een reorganisatie73
voorziening voor het interne apparaat nodig?
PAK
Plan organisatie ontwikkeling wordt 2017 vastgesteld.
De verwachting is dat m.b.t personeel kosten gemaakt
gaan worden. Wordt hier geen voorziening in de
begroting voor opgenomen?
Antwoord:
Het BMC-rapport wordt nog besproken met de fractievoorzitters. Met hen zal de verdere
procedure besproken worden. Er wordt nog bezien of de kosten ten laste komen van de post
onvoorzien 2016 of ten laste van de algemene reserve.
Binnenkort zal de raad uitvoerig worden geïnformeerd over de resultaten van de rapportage en
de wijze waarop er een vervolg op wordt gegeven.
Nr.
33.

Onderwerp/pag Fractie Vraag
Gedragscode
PAK
Wat houdt de gedragscode voor bestuurders in?
bestuurders/pag
75
Antwoord:
Nieuwe raadsleden hebben de gedragscode voor raadsleden ontvangen in hun
informatiepakket bij aanvaarding van de functie. In de bijlage is deze nogmaals opgenomen.
De gedragscode voor de collegeleden is eveneens bijgevoegd.

Nr.
34.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Investeringsplan/pag R’74
Bij het investeringsplan, blz 91, staat vervanging
91
website voor € 9.000. Deze heeft toch al in 2016
plaatsgevonden?
Antwoord:
De levensduur van een website is drie jaar. Derhalve staat de vervanging van de website over
enkele jaren in de investeringslijst. Deze lijst geeft een inzicht in de toekomstige
investeringen waar overigens nog wel besluiten over moeten worden genomen.

Nr.
35.

Onderwerp/pag
Fractie Vraag
Investeringsplan/pag PAK
Hier staat de vervanging van de Iseki trekker gepland
91
voor 2017. Is dit nog wel van toepassing na de
reparatie van EUR 10k die dit jaar is uitgevoerd? Deze
reparatie is 30% van de nieuwwaarde, verwacht wordt
dat dit een levensduur verlengend effect heeft.
Antwoord:
Op basis van de economische levensduur staat de vervanging van de Iseki trekker gepland
voor 2017. Naar aanleiding van de reparatie in 2016 wordt inderdaad een levensduurverlengend effect verwacht. Van jaar tot jaar zal bezien worden of deze verwachting uitkomt,
waardoor vervanging uitgesteld kan worden.

Bijlage

Gedragscode voor de raadsleden van de gemeente Rozendaal

1

Algemene bepalingen

1.1

Onder bestuurder wordt verstaan: het raadslid van de gemeente Rozendaal.

1.2
In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is,
vindt bespreking plaats in de commissie van advies van de gemeente Rozendaal.
1.3

De code is openbaar en door derden te raadplegen.

1.4

De raadsleden ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

2

Belangenverstrengeling en aanbesteding

2.1
Een bestuurder doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en
organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar
en door derden te raadplegen.
2.2
Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de bestuurder (de schijn van)
bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
2.3
Een oud-bestuurder wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn
uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente.
2.4
Een bestuurder die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke
betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente of de provincie, onthoudt
zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.
2.5
Een bestuurder neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen
faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan
beïnvloeden.
3

Nevenfuncties

3.1
Een bestuurder vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het
belang van de gemeente.
3.2
Een bestuurder maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt
aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.
3.3
De kosten die een bestuurder maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van
het ambt (q.q.-nevenfunctie), worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt
uitgeoefend.

4

Informatie

4.1
Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde
van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.
4.2
Een bestuurder houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en
het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid
van bestuur.
4.3
Een bestuurder maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik
van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.
5

Aannemen van geschenken

5.1
Geschenken en giften die een bestuurder uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden
gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke
bestemming voor gezocht.
5.2
Indien een bestuurder geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan
50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden
behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.

6

Bestuurlijke uitgaven

6.1
Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen
worden aangetoond.
6.2
Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende
criteria gehanteerd.
Met de uitgave is het belang van de gemeente gediend
en
De uitgave vloeit voort uit de functie.
7

Declaraties

7.1

De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

7.2
Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve
procedure.
7.3
Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij
het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit
van de uitgave vermeld.
7.4
Gemaakte kosten worden binnen drie maanden gedeclareerd. Eventuele voorschotten
worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend.

7.5
Declaraties van de bestuurder worden voor akkoord mede-ondertekend door de
voorzitter van de raad.
7.6
De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve
afhandeling en registratie van declaraties. Declaraties van bestuurders worden administratief
afgehandeld door een daartoe aangewezen ambtenaar.
7.7
In geval van twijfel omtrent een declaratie, legt de voorzitter van de raad de declaratie
ter besluitvorming aan de raad voor.

8

Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

8.1
Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is
niet toegestaan.
9

Reizen buitenland

9.1
Een bestuurder die in het kader van de uitoefening van zijn ambt het voornemen heeft
een buitenlandse reis te maken, heeft toestemming nodig van de gemeenteraad.
9.2
Een bestuurder die het voornemen van een reis meldt, verschaft informatie over het
doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap
en de geraamde kosten.
9.3
Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden
getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is
doorslaggevend voor de besluitvorming.
9.4
Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een bestuurder is
uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het
belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de
besluitvorming van de raad betrokken.
9.5
Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan.
Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de
besluitvorming van het college betrokken.
9.6
Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan,
mits dit is betrokken bij de besluitvorming van de raad. De extra reis- en verblijfkosten komen
volledig voor rekening van de bestuurder.
9.7
De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden
vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voorzover zij redelijk en
verantwoord worden geacht.

Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Rozendaal

1

Algemene bepalingen

1.1

Onder het college wordt verstaan: het college van burgemeester en wethouders.

1.2
Onder bestuurder wordt verstaan: de wethouders en de burgemeester van de gemeente
Rozendaal.
1.3
In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is,
vindt bespreking plaats in het college.
1.4

De code is openbaar en door derden te raadplegen.

1.5
De wethouders en de burgemeester ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de
code.
2

Belangenverstrengeling en aanbesteding

2.1
Een bestuurder doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en
organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar
en door derden te raadplegen.
2.2
Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de bestuurder (de schijn van)
bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
2.3
Een oud-bestuurder wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn
uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente.
2.4
Een bestuurder die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke
betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente of de provincie, onthoudt
zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.
2.5
Een bestuurder neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen
faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan
beïnvloeden.
3

Nevenfuncties

3.1
Een bestuurder vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het
belang van de gemeente.
3.2
Een bestuurder maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt
aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

3.3
De kosten die een bestuurder maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van
het ambt (q.q.-nevenfunctie), worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt
uitgeoefend.
3.4
Indien een bestuurder een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van het
ambt, bespreekt deze dit voornemen in het college. Daarbij komt tevens aan de orde hoe
wordt gehandeld met betrekking tot eventuele vergoedingen en de te maken kosten.
4

Informatie

4.1
Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde
van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.
4.2
Een bestuurder houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en
het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid
van bestuur.
4.3
Een bestuurder maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik
van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.
5

Aannemen van geschenken

5.1
Geschenken en giften die een bestuurder uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden
gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke
bestemming voor gezocht.
5.2
Indien een bestuurder geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan
50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden
behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.
5.3
Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is
gebeurd, wordt dit gemeld in het college waar een besluit over de bestemming van het
geschenk wordt genomen.

6

Bestuurlijke uitgaven

6.1
Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen
worden aangetoond.
6.2
Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende
criteria gehanteerd.
Met de uitgave is het belang van de gemeente gediend
en
De uitgave vloeit voort uit de functie.
7

Declaraties

7.1

De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

7.2
Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve
procedure.
7.3
Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij
het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit
van de uitgave vermeld.
7.4
Gemaakte kosten worden binnen drie maanden gedeclareerd. Eventuele voorschotten
worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend.
7.5
Declaraties van de wethouders worden voor akkoord mede-ondertekend door de
burgemeester
7.6
Declaraties van de burgemeester worden voor akkoord mede-ondertekend door de
gemeentesecretaris
7.7
De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve
afhandeling en registratie van declaraties. Declaraties van bestuurders worden administratief
afgehandeld door een daartoe aangewezen ambtenaar.
7.8
In geval van twijfel omtrent een declaratie, legt de burgemeester ingeval van lid 7.5 en
de gemeentesecretaris ingeval van lid 7.6 de declaratie ter besluitvorming aan het college
voor.
8

Creditcards

8.1

Het gebruik van creditcards voor binnenlands gebruik wordt zo veel mogelijk beperkt.

8.2
De gemeentesecretaris draagt zorg voor aanvragen, verstrekken en intrekken van
creditcards. Er wordt vastgelegd voor welk soort kosten de creditcard kan worden gebruikt.
8.3
Bij de afhandeling van betalingen verricht met een creditcard wordt een daartoe
vastgesteld formulier ingediend. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op
het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld. Mede-ondertekening van het
formulier vindt plaats zoals onder 7.5 en 7.6 vermeld.
8.4
Het gebruik van de creditcard kan uitsluitend betrekking hebben op uitgaven die
volgens geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen.
8.5
Ingeval van twijfel over een correct gebruik van de creditcard wordt dit door de
burgemeester of de gemeentesecretaris ter besluitvorming aan het college voorgelegd.
8.6
Indien met de creditcard kosten zijn betaald die na controle blijken voor rekening van
de bestuurder te moeten komen, wordt aan de bestuurder een factuur gezonden ter hoogte van
het bedrag dat voor zijn rekening dient te blijven.
9

Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

9.1
Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is
niet toegestaan.

9.2
Bestuurders kunnen op basis van een overeenkomst ter zake, voor zakelijk gebruik een
fax, mobiele telefoon en computer in bruikleen ter beschikking krijgen
10

Reizen buitenland

10.1 Een bestuurder die in het kader van de uitoefening van zijn ambt het voornemen heeft
een buitenlandse reis te maken, heeft toestemming nodig van het college van B&W. De
gemeenteraad wordt van het besluit op de hoogte gesteld.
10.2 Een bestuurder die het voornemen van een reis meldt, verschaft informatie over het
doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap
en de geraamde kosten.
10.3 Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden
altijd besproken in het college en onder meer getoetst op het risico van
belangenverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de
besluitvorming.
10.4 Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een bestuurder is
uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het
belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de
besluitvorming van het college betrokken.
10.5 Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan.
Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de
besluitvorming van het college betrokken.
10.6 Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan,
mits dit is betrokken bij de besluitvorming van het college. De extra reis- en verblijfkosten
komen volledig voor rekening van de bestuurder.
10.7 De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden
vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voorzover zij redelijk en
verantwoord worden geacht.

