TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2021
Inleiding
Aan de leden van de raad is gelegenheid gegeven technische vragen te stellen over de
Programmabegroting 2021. De fracties van het CDA en Lokaal Betrokken hebben van die mogelijkheid
gebruik gemaakt. In dit document zijn alle vragen en antwoorden opgenomen.

CDA
1.

Vraag
Blz. 20

Local Energy Park

‘De project- en subsidieverantwoording is in concept
gereed en wordt nu gecontroleerd door de
accountant. Daarna kan de verantwoording
ingediend worden bij de provincie.’
Wij lezen dat de kosten van de afronding van de project- en subsidieverantwoording nog moet
plaatsvinden door de provincie. Wij gaan er vanuit dat deze afronding geen financiële risico’s bevat. Is
deze aanname juist?
Antwoord
De accountant heeft de verantwoording gecontroleerd en heeft verklaard dat de door de gemeente
opgestelde subsidieverantwoording correct is en in overeenstemming met de provinciale
subsidiebeschikking van 18 april 2016, de kaderverordening subsidies Provincie Groningen 1998 en de
Beleidsregel Provinciaal Herstructureringsprogramma 2012. De verantwoording is op 1 oktober jl.
ingediend bij de provincie. De provincie gaat deze beoordelen en met een reactie komen.
2.

Vraag
Blz. 28

CJGV

‘Ook de medewerkers van het CJGV hebben in
verband met het coronavirus hun werkzaamheden
zoveel mogelijk thuis moeten doen.’
De medewerkers van het CJGV hebben in verband met Corona hun werkzaamheden zoveel mogelijk
thuis moten doen. Heeft deze situatie negatieve financiële gevolgen voor bijv. de Taskforce?
Antwoord
Heel veel Nederlanders in heel veel sectoren hebben thuisgewerkt de afgelopen maanden en daarmee
ook ervaren dat sommige werkprocessen wat stroever verlopen of anders zijn ingericht. Dat geldt ook
voor de werkzaamheden door medewerkers van het CJGV en de lokale taskforce Jeugd. Eventueel
negatieve financiële gevolgen van het thuiswerken door de coronacrisis zijn (op dit moment) niet
zichtbaar in bijvoorbeeld ons lokale dashboard jeugdhulp.
3.

Vraag
Blz. 34

Toezicht WMO en jeugd

‘De afgelopen jaren zijn in de samenwerking
toezichtkaders ontwikkeld. Deze worden eind 2020
door de verschillende colleges vastgesteld, waardoor
er door alle toezichthouders uit de verschillende
gemeenten gewerkt word binnen dezelfde kaders en
alle toezichthouders ook voor alle gemeenten
kunnen werken.’
Heeft het vaststellen van de nieuwe toezichtkaders financiële consequenties en zo ja, welke?
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Antwoord
Het vaststellen van de toezichtkaders geeft ons handvatten - richtlijnen waarbinnen we ons toezicht op de
Wmo en Jeugd kunnen uitvoeren. Deze kaders hebben we nodig om de kwaliteit van de zorg te kunnen
controleren. Om dit toezicht te kunnen uitvoeren hebben we met het bedrijf Visible een overeenkomst
afgesloten die samen met onze toezichthouders het toezicht uitvoeren. Om dit toezicht te kunnen
bekostigen zijn afdoende financiën opgenomen in onze begroting.
Indien met deze vraag is bedoeld of er voor de zorgaanbieders financiële consequenties zijn, dan is het
antwoord vooralsnog niet, tenzij er maatregelen opgelegd gaan worden. Deze maatregelen leveren ons
echter geen financieel voordeel op.
4.

Vraag
Blz. 41

Een transparant, betrokken en
zichtbaar gemeentebestuur

‘Tijdens coronaperiode zijn geen wijkbezoeken
uitgevoerd en zijn nog niet alle dorpen en wijken
bezocht.’
Kunt u aangeven op welke wijze u tijdens de Corona tijd invulling geeft aan algehele zichtbaarheid van
het gemeentebestuur om betrokkenheid van een ieder zo groot mogelijk te houden?
Antwoord
Het is inderdaad zo dat de reguliere fysieke contacten vanwege de coronamaatregelen veelal niet kunnen
plaatsvinden. Maar dat betekent niet dat de betrokkenheid minder groot is. Het wordt alleen op een
andere manier vormgegeven. Nog meer dan voor de coronaperiode vinden er 1 op 1 gesprekken plaats,
zij het veelal digitaal. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van bijvoorbeeld vergaderplatforms als Teams
en Zoom. Daarnaast maakt het bestuur vaker gebruik van andere media, zoals de (regionale) TV,
videoboodschappen en de social mediakanalen om actuele thema’s voor het voetlicht te brengen. De
gemeentelijke organisatie ondersteunt het bestuur hierin via het uitgebreide netwerk aan contacten.

Lokaal betrokken
5.

Vraag
• Blz. 17: Fase Europaplein
Het ontwerp voor het Europaplein is gereed. Er moet nog financiële dekking gevonden worden.
Kan het ontwerp wel al met de gemeenteraad gedeeld worden?
Antwoord
Volgens de normale procedure na besluitvorming door het college zal de raad om een krediet worden
gevraagd en het ontwerp worden gedeeld. Het ontwerp is uitgebreid gecommuniceerd. In het kader van
de regiodeal hopen wij over een niet al te lange termijn met een voorstel te kunnen komen.

6.

Vraag
• Blz. 18: Transferium op Local Energy Park
Samen met ProRail, Provincie Groningen en de STAR is er een verkenning uitgevoerd naar het
tracé en een inrichtingsvariant voor een station en een transferium op de STAR-locatie. Dit
onderzoek zal medio september worden afgerond.
Wanneer kunnen wij de resultaten verwachten?
Antwoord
Dit proces is vertraagd door de financiële ontwikkelingen bij de provincie. Nog niet bekend wanneer het
onderzoek definitief wordt afgerond.
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7.

Vraag
• Blz. 19: Voortgang doelstelling energieneutraal 2050
Het aandeel duurzaam opgewekte energie komt in 2021 uit op circa 23,5% van het totale
energieverbruik. Is dit inclusief de zonneparken van Boekerenweg en Tweede Boerendiep?
Antwoord
De 23,5% is gebaseerd op onder andere alle zonneparken die in 2021 het gehele jaar stroom zullen
leveren. Het zonnepark aan de van Boekerenweg is daarom meegenomen in de berekening, net als de
twee bestaande zonneparken op het bedrijventerrein en het MBP. Zonneparken die nog geen vergunning
hebben of nog niet gerealiseerd zijn worden niet meegenomen in deze berekening. De plannen Tweede
Boerendiep (nog geen vergunning), Gedempte Vleddermond en Alteveer (beide nog niet in aanbouw)
maken geen onderdeel uit van het percentage duurzame opwek in 2021.

8.

Vraag
• Blz. 22: Innovatie Veenkoloniën
Welke kosten zijn hier mee gemoeid, en waaruit wordt dit gedekt?
Antwoord
Aan het innovatieprogramma Veenkoloniën zijn voor onze organisatie geen kosten verbonden.
De deelname aan de Agenda voor de Veenkoloniën kost € 5.000,00 per jaar en is structureel in onze
begroting opgenomen, programmaonderdeel bestuurlijke samenwerking.

9.

Vraag
• Blz.22: Zonneparken
Wanneer men een rechtspersoon is, kan men aanspraak maken op de gelden van het
gebiedsfonds. Particulieren kunnen via hun wijkraad ook aanspraak maken op de gelden van het
gebiedsfonds. Wat als er geen wijkraad aanwezig is in een bepaalde wijk? Hoe en op welke
manier kan dit goed worden gecommuniceerd richting de inwoners?
Antwoord
De stichting "Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon" is een volledig van de gemeente onafhankelijke stichting.
Voor vragen over de werkwijze met betrekking tot het aanvragen en de wijze van afhandeling van
verzoeken om een financiële bijdrage, moeten wij u verwijzen naar het bestuur van de stichting.

10. Vraag
• Blz. 29: Een gezin, een plan, een regisseur

Hoe ziet de samenstelling van de domein overstijgende werkgroepen eruit? Zijn dit interne leden
(ambtelijke organisatie) en/of externe leden ( andere organisaties)?
Antwoord
Werkgroepen wordt in dit verband gebruikt als een algemene term voor vele manieren waarop
inhoudelijk en domein overstijgend wordt samengewerkt. Ter illustratie: Rondom de aanpak van
scheidingen, huiselijk geweld en complexe multiproblemgezinnen werken het CJGV, Welstad en
VeiligThuis Groningen samen op het gebied van beleid, methodiek en casuïstiek. Binnen het onderwijs en
bijvoorbeeld de overgang van 18- naar 18+ worden onderlinge afspraken gemaakt over een
gemeentebrede aanpak (bijvoorbeeld de ondersteuningsroute onderwijs) en werken professionals van
verschillende interne en externe teams samen rondom casuïstiek. Binnen "Spoed voor Jeugd" wordt
provinciaal door een vast team van een aantal (hoog)specialistische hulpverleners, met verschillende
inhoudelijke achtergronden, samengewerkt bij de aanpak van acute en complexe jeugd- en
gezinsproblemen.
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11. Vraag
• Blz. 51: Warenmarkten
Overlegstructuur heeft de eerdere marktcommissievergaderingen vervangen. Hoe ziet deze
overlegstructuur er nu uit? Waarom is hier voor gekozen en niet voor een marktcommissie?
Antwoord
Als alternatief van de marktcommissie is met de marktlieden in 2019 afgesproken dat minimaal twee keer
per jaar een overleg plaats vindt met alle leden. Door corona kan dat momenteel geen doorgang vinden.
Wel wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe marktverordening en nieuw beleid waarin ook gekeken
zal worden naar de wens, noodzaak en vorm van een eventueel nieuwe overlegstructuur.
12. Vraag
• Blz. 45: Kaders
Kunnen al de genoemde beleidsstukken ook digitaal ontsloten worden voor onze inwoners? Dit in
het kader van een transparant, open en zichtbaar gemeentebestuur.
Antwoord
De griffie heeft voor intern gebruik een collectie met relevante beleidsstukken samengesteld. De
actualisatie en de publieke ontsluiting daarvan zal de griffier opnemen in het griffieplan. Naar het
zich laat aanzien kan een en ander in het eerste kwartaal van 2021 worden gerealiseerd.
13. Vraag
• Blz. 53: Mantelzorgwaardering
Mantelzorgers krijgen als blijk van waardering een VVV cadeaubon t.w.v. € 100,- Is het college op
de hoogte van de nieuwe Europese witwasregels waarbij per aankoop een maximumbedrag van
€50,- geldt?
Antwoord
De door u genoemde bestedingslimiet van € 50,00 geldt alleen voor digitale aankopen. Een VVV-bon van
€ 100,00 kan in dat geval in twee separate aankopen worden uitgegeven. In fysieke winkels geldt geen
bestedingslimiet voor VVV-kaarten. Voor vragen kunnen ontvangers van de VVV-bon ook contact
opnemen met VVV Nederland. In sommige gevallen is het mogelijk om de VVV-bon om te zetten naar een
cadeaukaart van een specifieke webshop, waardoor van de bestedingslimiet van € 50,00 ook geen sprake
meer is. Wij zullen deze informatie ook aan de ontvangers van de Mantelzorgwaardering verstrekken.
14. Vraag
• Blz. 87: Taakvelden Onroerendzaakbelasting
Er wordt in verband met het realiseren van zonneparken een verhoging van € 102.000,00
geraamd. Wat is de totale raming onroerendzaakbelasting op zonneparken in onze gemeente? En
om welke zonneparken gaat het hier?
Antwoord
De WOZ-waarden van courante niet-woningen (commercieel vastgoed, waaronder zonneparken) zijn niet
openbaar. Wij verstrekken geen individuele informatie en ozb opbrengsten omdat daaruit de WOZwaarden van zonneparken te herleiden zijn.
De geraamde meeropbrengst in de begroting is toegelicht om het verschil ten opzichte van de begroting
2020 te verklaren, het bedrag van € 102.000,00 is indicatief.
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15. Vraag
• Blz. 98: Kostenonderbouwing van de rechten van het begraven.
Bij de vaststelling van de belastingverordeningen voor 2021 wordt een voorstel voor aanpassing
van de tarieven gedaan. Nu 83% dekking. Dus niet kostendekkend. Waarom niet?
Antwoord
Zoals aangeven bij de kostenonderbouwing wordt de geraamde opbrengst bepaald op basis van
prijsindexatie en ontwikkelingen in werkelijke opbrengsten in voorgaande jaren. De kosten zijn vaste
kosten, het aantal begravingen is een variabele factor. Gemiddeld is een daling van de aantallen te zien.
Voor 2021 is rekening gehouden met een stijging van vaste personeelskosten, op basis van de geraamde
aantallen zouden de tarieven met 36% verhoogd moeten worden om 100% kostendekkendheid te
bereiken. Naast indexering is voor 2021 vooralsnog rekening gehouden met een extra verhoging van 10%.
Bij het opstellen van de begroting 2022 wordt de kostendekkendheid opnieuw beoordeeld.
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