Mededeling ten behoeve van de Raad
Onderwerp
Van
Datum

: Beantwoording vragen CDA Sint Anthonis Nu P&C-documenten 2019
: College van B&W
: 23 juni 2020.

Inleiding
De afgelopen week zijn door de fracties van SAN en het CDA vragen gesteld naar aanleiding
van de Jaarrekening, de Kadernota, de 1e Bestuursrapportage en het MPG. De antwoorden
van ons college zijn hieronder weergegeven.

Vragen Jaarrekening 2019
Pagina 9:

Algemene indruk bereikbaarheid via WhatsApp, Facebook en Twitter:

worden de juiste doelgroep en hoeveelheid mensen bereikt via deze kanalen?

Antwoord:
De social media die u noemt en aanvullend Instagram, LinkedIn en Youtube worden door de
gemeente op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen ingezet. Daarbij zijn
geen harde scheidslijnen tussen de media aan te wijzen; veel berichten worden op meerdere
media gepubliceerd.
Of de juiste doelgroep en hoeveelheid mensen worden bereikt is door ons niet onderzocht.
Wij hebben echter geen reden om aan te nemen dat we via social media te weinig of de
verkeerde doelgroep bereiken.
Onlangs is ons een rapport gestuurd door een social mediabureau (Socialdutch uit Venlo)
waarin de facebook- en Instagramgebruikers in Sint Anthonis vergeleken worden met het
aantal FB-gebruikers in Brabant. Dit rapport is ter informatie bijgevoegd
Pagina 10:

Wat is de Boekelmethode?

Antwoord:
De "Boekelmethode" is een werktitel die gebruikt is in de voorbereidingen van de regiodeal.
In uitwerking van projectfiche 2.2 is dit verwerkt. Voor de info verwijzen wij u naar de
raadsmededeling hierover die u recent heeft ontvangen.
Pagina 12:

Hoeveel van de voorziening is bedoeld voor de nieuwe ontstane wachtgeldverplichting?

Antwoord:
De nieuwe ontstane wachtgeldverplichting bedraagt € 276.000.
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Pagina 13:

Is er een volledig beeld van alle (op dit moment) leegstaande bebouwing in het buitengebied,
en wat hiermee te doen? Bijvoorbeeld: Steenakker 5, Gemertsebaan 3+5, Sambeeksedijk 1A

Antwoord:
Er is geen lijst met leegstaande gebouwen. Samen met RIEC Tasforce Brabant-Zeeland werkt
de gemeente aan een plan van aanpak om ondermijning in het buitengebied in beeld te
krijgen. Dat kan in leegstaande agrarische bebouwing zijn, maar hoeft niet. Verder komen
deze zaken in onze "keukentafelgesprekken" 2-4 ook naar voren.
Pagina 20:

Wat is functiemenging?

Antwoord:
Functiemenging is een verplichte beleidsindicator op grond van het BBV en deze geeft aan de
verhouding tussen het aantal banen en woning. Bij 50 is er een evenwichtige verhouding
tussen het aantal banen en woningen.
Toeristische economie: wat is de bijdrage geweest van de gemeente sint Anthonis voor het
regionaal bureau van toerisme in 2019?

Waar en hoe kunnen we lezen dat bewoners en ondernemers tevreden zijn over de aanpak
van het regionaal bureau voor toerisme; m.a.w. hoe is deze tevredenheid getoetst?

Antwoord:
De bijdrage van de gemeente Sint Anthonis voor het regionaal bureau voor toerisme LvC is in
2019 zowel een financiële bijdrage als bestuurlijke en ambtelijke input geweest. De
financiële bijdrage is gelijk aan de afgelopen jaren, zoals in het contract met het RBT
afgesproken, namelijk € 13.307,- .
In een 3 jaarlijkse meting wordt het economische belang van het toerisme in het Land van
Cuijk getoetst. Hier wordt niet specifiek ingegaan op de tevredenheid van ondernemers en
inwoners, maar laat wel een groei zien. Het RBT LvC gaat veel in gesprek met ondernemers
en organiseert bijeenkomst voor ondernemers waar vaak en veel positieve geluiden over de
aanpak van het RBT LvC te horen zijn. Op hun site geven zij jaarlijks een overzicht van de
resultaten in dat jaar. https://www.rbtlandvancuijk.nl/over-ons/wat-doet-het-rbt/
Pagina 21:

Herijking van het toeristisch concept van Land van Cuijk, dit zal in 2020 gepresenteerd
worden. Wanneer?

Antwoord
Herijking van het toeristisch concept van Land van Cuijk wordt in het najaar van 2020
verwacht. De afgelopen weken en maanden is de focus op het toeristisch concept verschoven
naar het toeristische hersteloffensief Land van Cuijk vanwege de coronacrisis. De
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consequenties van de coronacrisis moeten we nog afwachten. Dat neemt niet weg dat het
toeristisch concept al vol in ontwikkeling is. Dit najaar wordt de presentatie van het
toeristisch concept verwacht, maar zal er in het concept wel ruimte gehouden worden voor
de consequenties van de coronacrisis.
Pagina 23:

Aandacht en interventies voor vermindering laaggeletterdheid bij mensen in de

leeftijdsgroep 16 t/m 65. Welke inspanningen vallen in het pakket van de gemeente om
laaggeletterdheid zo veel mogelijk te voorkomen (naast OAB en subsidie Biblioplus)?

Antwoord: De aanpak tegen laaggeletterdheid in onze gemeente (en de andere gemeenten in
het Land van Cuijk) bestaat uit het Taalhuis. Het Taalhuis is niet alleen een fysieke plek in de
bibliotheek waar mensen samen kunnen komen, maar omvat veel meer. Het is gericht op 5
basisvaardigheden te weten:
1.
2.
3.
4.

Taalvaardigheden / taal ( waaronder begrepen de VoorleesExpress
Digitale vaardigheden
Gezondheidsvaardigheden / gezondheid
Financiële vaardigheden / geld

5. Sociaal juridische vaardigheden / werk en wet
Pagina 24:

Ontvangt gemeente Sint Anthonis een vergoeding voor het aantal kinderen dat speciaal
onderwijs ontvangt, ook als deze niet uit de eigen gemeente komen? Ook m.b.t.
huisvestingsverplichting.

Onderwijshuisvestiging V.S.O. De Korenaer Stevensbeek. De raad heeft hier 1.5 miljoen
beschikbaar gesteld. Voor verbouw Metameer, voor huisvesting leerlingen van de
Korenaer. Graag stand van zaken.

Antwoord:
De gemeente ontvangt geen specifieke uitkering voor onderwijshuisvesting. Wel zijn er in de
algemene uitkering, binnen het cluster educatie, middelen opgenomen voor
onderwijshuisvesting. Deze zijn verder niet geoormerkt.
Ten aanzien van de stand van zaken van de verbouw voor VSO De Korenaer is tijdens de
eerste projectbijeenkomsten is al snel met de betrokken partijen de conclusie getrokken dat
een oplevering van de werkzaamheden c.q. het verhuizen van de leerlingen van VSO De
Korenaer direct na de zomervakantie van 2020 om allerlei redenen niet haalbaar zal zijn.
Vrijwel direct na de carnavalsperiode brak begin maart 2020 de Corona-crisis uit.
Hiermee werd het eenvoudig en snel met elkaar communiceren al lastiger vanwege het
kunnen voldoen aan de van overheidswege opgelegde voorzorgsmaatregelen. Maar een
groter zorgpunt voor het project “Verbouw Kloosterstraat 1” is dat nationaal en
internationaal de productie en levering van allerlei bouwmaterialen ernstig in het gedrang
aan komen is.
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Door BIZOB (de adviseur van de gemeente Sint Anthonis voor inkoop- en
contractmanagement) is ook nog eens uitdrukkelijk aangegeven, dat we in deze Corona-tijd
de inschrijvers meer tijd zouden moeten gunnen in plaats van minder. Dit geldt voor zowel
de calculatietijd als de uitvoeringscapaciteit. Vrijwel alle werkzaamheden worden binnen
uitgevoerd, waar de risico’s voor Corona ook groter zijn dan bij werkzaamheden buiten.
Nu staat in de planning om de verhuizing van De Korenaer daarom in de kerstvakantie (eind
december 2020) te laten plaats vinden.
Het aanbestedingstraject is inmiddels gestart en eind augustus zal de gunning plaats vinden
Pagina 27:

VIEF-route in Sint Anthonis: in hoeverre wordt dit werkelijk gebruikt?

Antwoord:
De KBO organiseert wekelijks op donderdag een gezamenlijke start. Dit is gebeurd tot de
kerst 2019, toen werd het te koud.
Er zou weer per 1-4-2020 gestart worden, echter door de coronacrisis is nu alles
opgeschort tot 1-9-2020.
Daarnaast wordt er nu aangegeven dat men het niet prettig vindt om de oefeningen op straat
uit te voeren, en dit graag in het landschapspark zou willen doen.
Pagina 29

Inventarisatie van welke gronden in aanmerking komen voor grondruil t.a.v. beekherstel.
Wanneer wordt de verkoop daadwerkelijk tot stand gebracht?

Antwoord:
Transactie grondverkoop beekherstel EVZ de Raam is eind 2019 uitgevoerd. Grondruil t.b.v.
droge EVZ Molenheide 3e kwartaal 2020. Droge EVZ Staartjespeel afhankelijk van
gebiedsproces 1e kwartaal 2021 en natte EVZ Oploosche Molenbeek 2e kwartaal 2021.
"Aan een groot aantal verenigingen en stichtingen zijn (reguliere) subsidies verstrekt om de
doelen van de samenleving te realiseren". Wat wordt met deze doelen bedoeld, concreet?

Antwoord:
De doelen van het subsidiebeleid Sint Anthonis 2014 richten zich op
- Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelforganisatie
- Het bevorderen van de leefbaarheid in de leef- en woonomgeving
- Het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor jeugd en
kwetsbare groepen.
Overigens is deze zin “verdwaald” op een onduidelijke plaats opgenomen in de jaarrekening.
Naar aanleiding van een vraag in de auditcommissie hierover is deze weggehaald in de
definitieve versie in Ibabs. U krijgt nog een erratum op de stukken.
Pagina 30:
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Hier staat een structureel voordeel van 27.000 euro genoteerd. Is dit ten opzichte van vorig
jaar? Zoals beschreven is dit onder meer afhankelijk van ledenaantallen. Zijn deze
ledenaantallen zo substantieel gedaald dat dat deze een daling in de
toegekende subsidie betekent?

Antwoord:
Nee, voor 2018 was dit € 10.000. Deze onder uitputting is ingezet voor een
bezuinigingsmaatregel van € 10.000 op amateurkunst voor 2020. De grootste daling bij de
subsidie amateurkunst komt door de daling van het aantal jeugdleden bij de
muziekverenigingen. Vanaf 2015 tot nu is het aantal jeugdleden en leerlingen voor het
muziekonderwijs met 1/3 gedaald. In overleg met de muziekverenigingen is in 2020 de
beleidsregel muziekonderwijs aangepast met terugwerkende kracht naar september 2019
om dit nadeel deels te compenseren. Deze extra kosten drukken op 2020.
Pagina 33

Sturing op positieve gezondheid.

Kunnen een aantal concrete voorbeelden genoemd worden van de inspanningen hierop en
van wat het dan in concreto heeft opgeleverd?

Antwoord:
Concrete voorbeelden van positieve gezondheid zijn:
· Huisartsenpraktijk Op ’t Zand werkt volledig volgens dit concept. Dit houdt in dat zij
meer tijd voor de patiënt nemen, breed uitvragen wat er aan de hand is en vooral niet
uitgaan van het ziektebeeld, maar bekijken wat de patiënt nog wel kan.
· Netwerkborrel nulde en eerste lijn gezondheidsmedewerkers. Nulde lijn is de basis
gezondheidszorg die preventief werken, bijv. GGD, 1e lijn zijn de
gezondheidsmedewerkers waarvoor geen verwijzing nodig is, bijv. huisartsen,
tandartsen en fysiotherapie.
Uitgangspunt is verbinden, de samenwerking verstevigen, elkaar weten te vinden
· Fittestdagen: Ism dorpsraad, GGD en gemeente bepaalde leeftijdsgroepen uitnodigen
voor een lichamelijke check.
Denk bij de testen aan bloeddruk en suikergehalte meten, oog- en oormetingen,
fysieke inspanningen meten en praten over zingeving. Op het einde van de metingen
volgt een evaluatie gesprek. Daarna krijgt de deelnemer de gegevens mee in een map
waarna de deelnemer zelf bepaalt wat hij met de uitkomsten doet.
· Welzijn op Recept: warme overdracht tussen huisartsen naar bijvoorbeeld het
dorpsteam
· De Boergondische tuin: gezond eten met gezonde producten. Hier kunnen workshops
gevolgd worden. Daarnaast bieden zij werkgelegenheid aan mensen met een
beperking.
· Bij Tante Sjaan organiseert Sociomzin een gespreksgroep waarbij uitgangspunt de
mogelijkheden van de doelgroep is.
Pagina 36:

De gemeente is een partnership aangegaan met IBN om Krimpende WSW uit te voeren.
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De focus van het partnership ligt op de uitvoering van beschut werk en de ontwikkeling van
mensen

met een loonwaarde 30 tot 80 % zodat doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt

gerealiseerd kan worden. Deze loopt af, en uiterlijk 1 oktober 2020 wordt er een besluit
genomen over het vervolg

van het partnership vanaf 2021.

Wat heeft dit voor gevolgen voor onze gemeenten?

Antwoord:
Bestuurlijk is de afspraak gemaakt het huidige partnership te verlengen tot 1 juli 2021. De
projectgroep werkt aan een voorstel om vanaf die datum de samenwerking verder vorm te
geven. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit binnen de huidige budgetten gerealiseerd
gaat worden. Uw raad wordt hier t.z.t. over geïnformeerd.
Pagina 42

Bijdrage geleverd aan verbetering van het woon- en leefklimaat i.r.t. geur, fijnstof, geluid en
volksgezondheid.

Kan deze bijdrage gekwantificeerd worden in termen van percentages o.i.d.?
IO

Antwoord
Inhoudelijk verwijzen we u naar het Jaarverslag VTH 2019 waarin we concrete activiteiten
hebben benoemd. Het Jaarverslag is u aangeboden via raadsmededeling d.d. 24 maart 2020.
In het beleidsplan Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2016-2019 zijn doelen
met speerpunten opgenomen.
Het bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving komt o.a. tot uiting door:
Het gericht controleren op brand- en constructieve veiligheid bij bouw en verbouw, het
terugbrengen van milieuovertredingen bij veehouderijen en overtredingen bij
asbestsaneringen, het tegengaan van illegale bedrijvigheid en het bevorderen van
landschapsversterkende maatregelen.
Pagina 43

Wat is het ITV-project?

Antwoord:
ITV staat voor Intensivering Toezicht Veehouderijen: sinds 1 januari 2018 intensiveren
Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant de integrale milieucontroles van
dierhouderijen. Dit betekent dat toezichthouders gedurende drie jaar op uniforme wijze
gaan controleren of de agrarische bedrijven aan de geldende wet- en regelgeving voldoen.
Daarnaast informeren zij agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing.
Bovenste alinea: "netto inzamelingvergoedingen voor verenigingen". Wat betekent dat voor
de verenigingen? Minder inkomsten? Op blz. 46 wordt gesproken over de "herziening van
inzameling van papier". Kunt u daar al iets meer over vertellen?
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Antwoord:
De huidige inzamelcontracten lopen af en marktpartijen hebben moeite met de huidige
werkwijze van inzamelen met vrijwilligers/verenigingen. Hierdoor willen we samen met de
verenigingen zoeken maar een oplossing die past in de huidige tijd.
Hoe komt het dat niet eerder bekend was dat de ODBN hun werkzaamheden niet binnen de
begroting kon uitvoeren?

Antwoord:
Onder andere door wijzigingen in de financiële administratie bij de ODBN is pas aan het
einde van het jaar duidelijk geworden wat de exacte financiële consequenties waren van de
verstrekte opdrachten. Hierdoor zijn wij onvoldoende in staat geweest tijdig te sturen op een
forse overschrijding. Dit gegeven is de aanleiding van de besparingen die de komende jaren
behaald moeten worden zoals u geïnformeerd bent op 28 april.
Wat betekent het voor de toezicht en handhaving als er in 2020 en 2021 minder
dienstverlening wordt afgenomen?

Antwoord
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u kortheidshalve naar ons antwoord bij
uw vraag of er minder taken worden aangevraagd bij de ODBN op toezicht en handhaving.
Kort samengevat: we nemen minder uren af bij de ODBN, maar dit doet geen afbreuk aan de
uitvoering van ons VTH-beleid.
De kosten van de ODBN zijn 25% hoger dan verwacht. Dit komt door een overschrijding op

toezicht en handhaving (blz. 47). Deze meerkosten worden terugverdiend in 2020 en 2021
door een vermindering in de afname van taken. Wat zijn de gevolgen hiervan voor onze
gemeente? Graag een toelichting.

De ODBN heeft de basistaken en de verzoektaken niet kunnen uitvoeren binnen het begrote
bedrag. Wanneer komt het jaarverslag 2019 van de ODBN waarin te lezen valt voor de raad

welke basistaken en verzoeken er geweest zijn. Kunnen wij nu een oordeel vormen over een
overschrijding van 234.000 euro op toezicht en handhaving te verantwoorden valt? Of is
daar een uitleg voor te geven.

Deze overschrijding is zoveel mogelijk terug te verdienen In 2020 en 2021. Waar komt deze
veronderstelling vandaan?

Antwoord
Als eerste dient te worden opgemerkt dat de besparingsmaatregelen niet enkel zien op
toezicht & handhaving, maar ook op vergunningen. Daarnaast zien ze ook nog op
verzoeken die de ODBN voor ons beoordeeld voor ruimtelijke plannen. Over de ins en outs
van de ingezette besparingsmaatregelen is uw raad met een mededeling op 28 april 2020
geïnformeerd. Kort samengevat wordt bij toezicht & handhaving, want daar ziet uw vraag op,
ingezet op een efficiëntere behandeling van al geplande controles of de behandeling van
klachten. De uitgangspunten van ons VTH-beleid worden hierbij vanzelfsprekend in acht
genomen. Hiermee leggen wij prioriteit bij de zaken die dat moeten krijgen op grond van
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ons beleid. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat, op een locatie waar een controle gepland is,
geen sprake is meer van bedrijfsactiviteiten dan wordt de controle door een toezichthouder
van de gemeente uitgevoerd en niet meer door een toezichthouder van de ODBN. In de
meeste gevallen hebben we als gemeente nog een ander actiepunt op deze locatie,
bijvoorbeeld vanwege aanpassing van het bestemmingsplan. De controle en genoemd
actiepunt worden dan integraal opgepakt. Er worden dus inderdaad minder taken opgepakt
door de ODBN, maar dit doet geen afbreuk aan de uitvoering van ons VTH-beleid.
Pagina 45

Wat is een gezonde sportkantine?

Antwoord:
Een gezonde sportkantine heeft een aanbod en een uitstraling die voldoen aan de Richtlijnen
Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De kantine maakt gezonde keuzes
aantrekkelijk en voor de hand liggend.
Gezond is ook lekker en dat laat je zien door een groter en aantrekkelijk aanbod te
presenteren van zoet en hartig, zoals fruit, smoothies en gezond belegde broodjes. Qua
drank zijn alcoholvrij bier en drankjes op basis van aanmaaklimonade een goed alternatief
voor alcoholische of sportdranken. Daarnaast is er ook de reep of snack, maar deze liggen
niet voor grijpen.
Pagina 47: Graag extra uitleg m.b.t. kosten riolering.

Antwoord:
Voor de riolering wordt gewerkt met een egalisatievoorziening waarbij het saldo van de
lasten en baten jaarlijks via de bestaande voorziening wordt onttrokken dan wel
toegevoegd. In de begroting zijn de te verwachten uitgaven opgenomen.
De jaarrekening versus begroting laat een verschil zien van minder uitgaven.
Pagina 58:

ICT- apparatuur is volledig afgeschreven, is het niveau van de apparatuur nog wel goed
genoeg, denk aan trage computers of slechte accu’ s om fatsoenlijk te kunnen werken?

Antwoord:
Op alle investeringen in ICT-apparatuur wordt afgeschreven rekening houdend met de
technische en functionele levensduur. Bij vervangingsinvesteringen worden de daarbij
behorende investeringen opgenomen in de begroting.
Besluiten om apparatuur te vervangen worden primair bepaald op basis van vraag of de
functionele kwaliteit nog voldoet aan de benodigde functionele kwaliteit. Als de apparatuur
functioneel voldoet wordt de vervanging uitgesteld waardoor bespaard wordt op afschrijving.
Alle ICT-apparatuur is van voldoende functionele kwaliteit.
Pagina 63:
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Hoeveel grond moet er verkocht worden om met de stille reserve te dalen naar 38 mln? Stijgt
de vrije waarde van agrarische grond op dit moment nog steeds? Betekent dit dat er per

saldo minder hoeveelheid grond verkocht hoeft te worden om de doelstellingen van het UP
te kunnen bekostigen?

Antwoord:
De grondverkoop als dekking voor de uitgaven UP had niet als doel de stille reserve terug te
brengen naar 38 miljoen. Deze reserve staat ook niet de balans voor enig bedrag vandaar
ook de naam stille reserve. De waarde van de agrarische grond fluctueert dus is ook vooraf
niet exact aan te geven hoeveel grond verkocht moet worden om een bepaalde opbrengst te
genereren. De middelen die nodig zijn om de Algemene reserve op peil te brengen en
voldoende middelen te genereren voor het realiseren van het UP is het kader waarbinnen de
grondverkoop plaats vindt.
Pagina 73

Wat is een bomenbestek?

Antwoord:
Een bomenbestek is een contract met een aannemer waarin volgens een landelijke
systematiek werkzaamheden en werkafspraken beschreven staan die moeten gebeuren. De
gemeente maakt twee bestekken. Een snoeibestek waarin beschreven staat wanneer, wat en
hoe gesnoeid moet worden en een ander bestek voor het vervangen van bomen.
Pagina 79:

Zit het ambtelijk apparaat op formatie met de 85,22 te? Op welke posten zijn extra mensen
gekomen?

Antwoord:
Abusievelijk is op de formatie van het ambtelijk apparaat op blz 79 B&W meegenomen.
Gecorrigeerd is het correcte aantal 81,22. Dit aantal FTE is nagenoeg gelijk aan het aantal
begrootte FTE 81,53.
Pagina 89:

7. Toevoegen als deelnemer Sint Anthonis? Of maken wij geen gebruik van RBL BNO?

Antwoord:
Gemeente Sint Anthonis is ook een van de deelnemende gemeente aan de
gemeenschappelijke regeling RBL BNO (Leerplicht).
Pagina 96:

Er is een extra gemeenschappelijke regeling opgesteld m.b.t. afvalinzameling LvC en Boekel.
Betekent dit dat de kosten voor de ODBN voor de gemeente Sint Anthonis lager worden?

Antwoord:
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De kosten voor de ODBN zullen niet dalen omdat er binnen de GR van de ODBN er al een
eigen begroting en jaarverslag is geweest voor de BCA Bestuurscommissie Afvalinzameling
Land van Cuijk) waarin alle BCA kosten in zijn doorberekend. Dit ook omdat binnen de ODBN
meer gemeenten deelnemen als binnen de BCA.
Pagina 117:

Zijn er al inzichten op extra uitkeringen vanuit het rijk m.b.t. Covid-19?

Antwoord:
U ontvangt op korte termijn een raadsinformatiebrief naar aanleiding va de mei-circulaire. Er
zijn nog geen cijfers bekend m.b.t. de uitkering Covid-19
Pagina 122:

Wat is een zero coupon lening?

Antwoord:
Een zero-coupon lening is een (obligatie) lening zonder coupons. Een coupon staat daarbij
voor een periodieke rentebetaling. Het is dus een rentevrije lening.
Pagina 125:

Staat van de reserves verbouw Metameer 1.040.000 euro. We hebben 1.5 miljoen
beschikbaar gesteld. Onder welke post staat de overige 460.000 euro geboekt?

Antwoord:
Voor de verbouwing van Metameer is een budget van 1,5 miljoen door de raad beschikbaar
gesteld. In de dekking van het budget is voorzien door een bedrag van
€ 1.040.000 ten laste van het UP te brengen. Op grond van het BBV moet het bruto
investeringsbedrag als activa worden opgenomen. Daarom wordt de bijdrage van
€ 1.040.000 vanuit het UP via de reserve kapitaallasten geleid. ( Deze onttrekking uit het Up
wordt overigens nog “uitgezuiverd”) De overige € 460.000 worden als investering
verantwoord waarover de reguliere rente en afschrijving worden berekend. Die kapitaallasten
zijn via de door de raad vastgestelde begrotingswijzing 17-2020 structureel opgenomen in
de begroting.

Vragen Eerste bestuursrapportage 2020
Pagina 6:
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Het aantal aanvragen voor PGB-hulp bij huishouden laat een dalende trend zien. Hoe komt
dit?

Antwoord:
Het aantal PGB houders voor hulp bij het huishouden is altijd al relatief laag geweest. De
oorzaak is tweeledig. De gemeente heeft goede afspraken gemaakt voor de inzet van
huishoudelijke hulp voor het leveren van zorg in natura (ZIN). Hiervoor staan vijf leveranciers
paraat waaruit de inwoner kan kiezen. Onze inwoners, zo blijkt in de praktijk, hebben
voldoende keuzevrijheid en de geïndiceerde cliënten hebben hier geen extra werk mee. Het
aantal indicaties voor ZIN is in het afgelopen jaar gestegen met ongeveer 14%.
Er zijn weinig mensen die kiezen voor een PGB hulp bij het huishouden, vooral vanwege de
eigen administratie en verantwoordelijkheid
die dit met zich meebrengt (bij bijvoorbeeld ziekte van de hulp). Je bent immers werkgever
van de hulp. Hierbij speelt mee dat particuliere hulpen bij het huishouden steeds moeilijker
te vinden zijn.

Pagina 7:

Kosten BCA. Kunnen we stellen dat deze hogere kosten 4 euro per inwoner gaan kosten in
2021?

Wat is de oorzaak dat de kosten van de BCA structureel hoger uitvallen?
Graag uitleg waardoor de kosten toenemen en de baten afnemen:

Indien er doorwerking is in de tarieven wordt het m.i. duurder voor de inwoners: zijn er
mogelijkheden om dit te keren?

Antwoord;
De stelling ten aanzien van de stijging van de kosten per inwoner is correct.
De kosten voor afvalverwerking nemen toe. Zo is van Rijkswege de afvalstoffenbelasting per
1 januari 2019 verhoogd met € 18,91 per ton (van € 13,21 naar € 32,12 per ton).
Gemeenten betalen dit voor iedere ton afval die gestort of verbrand wordt.
Tevens is door Raamovereenkomstpartijen (VNG, Stichting Afvalfonds en het ministerie)
vastgesteld dat de inzamelvergoeding voor kunststof verpakkingsafval in 2019 afneemt. Dit
terwijl de kosten voor de inzameling, de logistiek en het na sorteren gelijk blijven. Het
betreft extra, niet te beïnvloeden kosten (landelijke regeling) waardoor tariefmatiging niet
als reëel te veronderstellen is als het kostendekkingspercentage 100% moet zijn.
Pagina 9:

Extra kosten integraal huisvestingsmaatschappij scholen: welke scholen worden hier bedoeld
PO of VO of allebei?

Antwoord:
We hebben als gemeente momenteel geen Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het is nog
onduidelijk of de IHP meteen alle scholen omvat of dat we dit gefaseerd doen, namelijk eerst
het primair onderwijs en daarna het voortgezet onderwijs. Wel hebben we een wettelijke
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zorgplicht richting alle scholen (zowel PO als VO). Het is dan ook te verwachten dat beide
worden betrokken in het IHP.
Pagina 10:

Door diverse omstandigheden is de stand van de algemene reserve zodanig gedaald dat
…etc.

Tot hoever is de algemene reserve gedaald?

Antwoord:
De stand van de algemene reserve per 31-12-2019 is te vinden in de staat van reserves op
blz. 125 van de jaarrekening. De algemene reserve is gedaald van € 5.132.000
(31-12-2018) naar
€ 3.300.000 (31-12-2019),
een afname van € 1.832.000.
In 2020 zijn daarbij de volgende mutaties doorgevoerd:
Voorschot herindelingskosten Land van Cuijk :
€ 250.000
Onttrekking krediet N602:
€ 1.500.000
Onttrekking tbv voorziening Milieu
€
60.000
Overheveling conform voorstel jaarrekening
€ 560.000
Totaal restant :
€ 930.000

Vragen Meerjarenprognose grondexploitaties 2020
Pagina 4:

Kan er een schatting van het totaal aantal opgeleverde woningen in 2020 gegeven worden?

Antwoord:
Momenteel zijn er vergunningen verleend voor de bouw van 83 woningen. Het aantal
woningen in aanbouw bedraagt momenteel 38.
Algemene vraag: status Blauwstraat Oploo en Stevenshof Stevensbeek. Gezien er in beide
kernen geen grondexploitaties meer lopen, dit jaar sluiten.

Antwoord:
De gronden genoemd in de Blauwstraat Oploo en Stevenshof Stevensbeek t.b.v. woningbouw
zijn niet in eigendom van de gemeente. Een grondexploitatie (GREX) is derhalve niet van
toepassing en dus niet meegenomen in de P&C cyclus. Uw raad wordt betrokken bij de
bestemmingsplannen.
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Vragen Kadernota 2021-2024
Pagina 5:

Jeugdpreventie: "Er zijn concrete acties...". Er wordt een voorbeeld genoemd: CJG/BJG op
school voor enkele uren per week. Zijn er al meer concrete voorbeelden te noemen?

Antwoord:
Nee er zijn verder nog geen concrete voorbeelden te noemen. Op 5 maart heeft een
inputbijeenkomst plaatsgevonden met professionals van de werkvloer over de samenwerking
tussen (preventieve) jeugdhulp en onderwijs. Uit deze bijeenkomst kwam met name de
behoefte naar voren van het dichterbij organiseren van een ondersteuningsfunctie: het CJG
toevoegen aan de school. De school is een laagdrempelige plek, toeleiding naar
ondersteuning is dan minder beladen. De invulling hiervan is maatwerk per school. In de
gemeenten Boxmeer en Cuijk worden momenteel de gesprekken gevoerd met de scholen (PO
en VO), CJG, samenwerkingsverband en gemeenten. Deze twee gemeenten hebben hiervoor
in 2020 al middelen gereserveerd in hun begroting. De ervaringen van deze twee gemeenten
nemen wij mee in de gesprekken met de scholen in Sint Anthonis.
Pagina 6:

Waarom komen we altijd bij de primaire begroting negatief uit?

Antwoord:
Uitgangspunt is structureel sluitende begroting. Gelet op de huidige situatie, laatste
begroting voor de herindeling moet er een sluitende (meerjaren)begroting zijn. Die gaan wij
u ook presenteren, zie de Kadernota. Het bedrag dat u ziet in de eerste kolom van de tabel is
het lopend begrotingsjaar 2020. Dat geeft een tekort te zien, vanaf het begrotingsjaar 2021
sluiten alle jaren met een positief saldo.

Vragen fractie CDA m.b.t. P&C - documenten
Vragen Jaarrekening 2019
Opmerking vooraf:
Het CDA stelt bij nagenoeg ieder programma een vraag over de verschillen op de
personeelskosten. De afwijking zoals die worden geconstateerd (positief of negatief) vormen
een verdeelvraagstuk. In totaliteit worden alle loonkosten verdeeld. Dat kan leiden tot
verschillen op de programma’s onderling maar in totaliteit heffen die verschillen elkaar op.
De verschillen zijn ook zeker niet structureel van aard. Om de leesbaarheid van de
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jaarrekening niet te verstoren is dat niet bij ieder afzonderlijk programma als zodanig
toegelicht.

Programma bestuur:
-

Een wordt een kort lijstje met globale resultaten m.b.t. de dienstverlening aan
inwoners gemeld. Maar waaruit blijkt concreet en meetbaar nog meer dat de
dienstverlening en bedrijfsvoering verder is geoptimaliseerd? Welke

bedrijfsvoeringsprocessen zijn geoptimaliseerd en wat heeft dat concreet en
meetbaar opgeleverd?
-

Waaruit bestaat het nadeel van 44.000 op de personeelskosten? Welke

werkzaamheden zijn hierdoor niet uitgevoerd? Als daar geen sprake van is, is hier
dan wel sprake van een structureel voordeel? Graag toelichting.
Antwoord:

Voor deze vraag verwijzen wij naar algemene toelichting hierboven.
- m.b.t. breed band en e-diensten is er een voordeel van 45.000; de budgetten zijn opnieuw
nodig voor 2020. Waarom gaat het hier precies?
Wat moet er nog gebeuren?

Antwoord;
Dit betreft een resterend benodigd bedrag van € 30.000,- vanwege naijlende, noodzakelijke
reparatiewerkzaamheden als gevolg van de achteruitgang van rijvlakken, trottoirs, inritten
wat ontstaan is vanwege de aanleg van het glasvezelnetwerk.
De overige € 15.000,- is gereserveerd om diverse producten van het klantencontactcentrum
digitaal aan te kunnen bieden. Producten die nu aan de balie aangevraagd en verwerkt
worden kunnen dan online besteld en geleverd worden.
Denk hierbij aan de aangifte verhuizing, geboorte- en overlijdensaangifte, aangifte
vermissing reisdocumenten, verklaring naamgebruik, verklaring geheimhouding, benoemen
stembureauleden icm module verkiezingen).
Programma veiligheid:

- Waarom worden aanrijtijden van politie, ambulance en brandweer niet als belangrijke
indicatoren benoemd en waarom is er geen toelichting op de steeds slechter wordende

cijfers m.b.t. aanrijtijden? Graag in het antwoord de cijfers m.b.t. de genoemde aanrijtijden
vermelden en toelichten waarom deze zo zijn.

Antwoord
De reactietijden van de hulpdiensten zijn niet als indicator voor de gemeente benoemd,
omdat deze primair de verantwoordelijkheid zijn van de betrokken hulpdiensten zelf en niet
van de gemeente. Er is namelijk geen sprake van een directe gezagsrelatie op dit punt van
bedrijfsvoering van de hulpdiensten. Dit wil overigens geenszins zeggen dat de gemeente de
hulpdiensten niet wijst op de (door de diensten zelf geformuleerde) streeftijden. Wanneer
deze daar substantieel onder liggen, zoals de afgelopen jaren bij de politie, dan zijn deze
onderwerp van gesprek en wordt geïnformeerd wat de dienst in kwestie daaraan gaat doen.
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De brandweer rapporteert jaarlijks in het jaarverslag van de Veiligheidsregio of de
streeftijden zijn gehaald. Uit de Jaarverantwoording 2019 van de Veiligheidsregio BrabantNoord blijkt dat daar geen knelpunten zijn. Zoals bekend had de politie de afgelopen jaren
moeite om de streeftijden te halen in onze gemeenten. Gelukkig laten de meeste recente
cijfers weer een stijgende lijn zien (van 25% op tijd in januari 2020 naar 75% in mei 2020).
Uit recente cijfers van het Regionaal Ambulancevervoer – welke ook in een publicatie in de
Gelderlander van 27 mei zijn verschenen – blijkt dat de lijn voor deze hulpdienst helaas
gedaald was van 88% op tijd in 2016 naar 84% in 2019. Dit is dan ook onderwerp van
gesprek in het contact met de RAV.
- Waaruit bestaat het nadeel van 100.000 op de personeelskosten? Welke werkzaamheden
zijn hierdoor niet uitgevoerd? Als daar geen sprake van is, is hier dan wel sprake van een
structureel voordeel? Graag toelichting.

Antwoord:
Voor deze vraag verwijzen wij naar algemene toelichting hierboven.
- Waarom is er minder uitgegeven voor de inzet van BOA's? Welke werkzaamheden zijn
hierdoor niet uitgevoerd? Als daar geen sprake van is, is hier dan wel sprake van een
structureel voordeel? Graag toelichting

Antwoord
Er is minder dan begroot besteed aan de inzet van BOA’s van de werkorganisatie CGM omdat
minder inzet nodig was dan voorzien.
Boa’s zijn met name ingezet bij evenementen. Bleek de eerste dag van controles dat de
organisator zaken prima geregeld had, dan werd ervoor gekozen om de boa’s niet nog een
dag terug te laten gaan.
Ook dit jaar zal er natuurlijk minder boa-inzet zijn dan begroot, nu evenementen al
maanden verboden zijn om te houden vanwege de coronacrisis.
Er zijn evenementen, zoals Mandala, die de editie van dit jaar (al) hebben geannuleerd. Daar
werden ook altijd boa’s ingezet. Of er volgend jaar evenementen plaats mogen vinden, is
nog maar de vraag. De verwachting is dat hier sprake is van een structureel voordeel.
Programma economie:

- Er is een proces opgestart om te komen tot economische dragers. Op welke economische

dragers richt het college zich hierbij? Maakt dit onderdeel uit van een visie en hoe ziet die er
uit?

- De bedrijfscontactfunctionaris heeft zich gericht op nieuwe initiatieven. Wat zijn die

initiatieven en tot welke concrete en meetbare resultaten heeft dat geleid? Bijvoorbeeld:

hoeveel nieuwe bedrijven hebben zich gevestigd in onze gemeente in het afgelopen jaar en
tot hoeveel nieuwe arbeidsplaatsen heeft dat geleid; graag onderverdeling naar branche.

Antwoord

15

We hebben geen kavels meer uit te geven op de bestaande bedrijven terreinen. Nieuwe
bedrijventerreinen aanleggen is in strijd met het provinciaal en regionaal beleid. Vandaar dat
we hebben ingezet op uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Molenveld.
We ondersteunen en faciliteren de ondernemers die kansen zien en willen realiseren. De
focus ligt daar met name op de transitie van het buitengebied, het behoud van de bedrijven
binnen onze gemeente en het versterken van de samenwerking. De nieuwe initiatieven zijn
bestaande ondernemers die nieuwe mogelijkheden en kansen (onder)zoeken om hun bedrijf
levensvatbaar te houden of te ontwikkelen binnen onze gemeente. Ook enkele ondernemers
van buiten de gemeente hebben interesse getoond om zich in Sint Anthonis te vestigen. Dat
betekent dat we in gesprek met de ondernemers en ondernemersverenigingen en
belangenorganisaties onderzoeken welke kansen en mogelijkheden voor nieuwe
economische dragers er in onze gemeente liggen. We bundelen daarbij de krachten om
zaken voor elkaar te krijgen. Dat begint met vertrouwen herwinnen. Dit proces heeft tijd
nodig.
Eind maart was een avond gepland om met de ondernemers gezamenlijk de mogelijkheden
te onderzoeken en te bespreken welke koers we willen varen waarvoor ook draagvlak is. Het
vervolg daarop is om met elkaar te bepalen op welke manier we naar realisatie kunnen
komen. Vanwege de coronacrisis hebben we deze avond op het laatste moment moeten
annuleren.
Concreet meetbare resultaten in de vorm van aantallen arbeidsplaatsen en nieuwe bedrijven
is, op dit moment nog niet de benadering die aansluit bij de economische mogelijkheden in
onze gemeente.
- Waaruit bestaat het nadeel van 122.000 op de personeelskosten? Welke werkzaamheden
zijn hierdoor niet uitgevoerd? Als daar geen sprake van is, is hier dan wel sprake van een
structureel voordeel? Graag toelichting.

Antwoord:
Voor deze vraag verwijzen wij naar algemene toelichting hierboven.
Bedrijfsvoering (p.79-82):

- Een deel van het hoge ziekteverzuim wordt verklaard uit langdurig verzuim. Het andere
deel is echter beter beïnvloedbaar. Wat heeft u actief gedaan om het kort en middellange

verzuim omlaag te krijgen en kunt u een onderverdeling geven in de cijfers van kort, middel
en langdurig verzuim?

Antwoord:
Om het kort en middellang verzuim te verlagen wordt er bij elke ziekmelding een intake
gedaan. Deze intake wordt vastgelegd door de arbodienst en vervolgens teruggekoppeld
naar de leidinggevende. Zo kan het probleem van het ziekteverzuim snel achterhaald worden
en kan er de nodige actie ondernomen worden.
Daarnaast is het beleid om bij meer dan 3 ziekmeldingen per jaar een frequent
ziekteverzuim gesprek te voeren. Dit gesprek wordt gevoerd door de leidinggevende en
heeft als doel te achterhalen wat het frequent ziekteverzuim veroorzaakt.
Hierdoor kan ziekteverzuim in de toekomst mogelijk voorkomen worden.
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In het kader van Duurzame inzetbaarheid zijn aan medewerkers van de gemeente Sint
Anthonis in 2019 diverse workshops aangeboden o.a. Pensioen in zicht, Talentbenutting
Loopbaancoaching.
Graag ook de ontwikkeling van deze drie soorten verzuim en het totale verzuim in de

afgelopen 3 jaren geven (cijfers naast elkaar); alleen zo kan de raad zien hoe het verzuim
zich daadwerkelijk ontwikkelt.

Antwoord:
Onderstaand een overzicht van de duurklasse verzuim de afgelopen 3 jaar:
Jaar

Kort verzuim

Middel lang verzuim

Lang verzuim

2017

0,53%

0,32%

6,02%

2018

0,62%

0,50%

3,13%

2019

0,57%

0,46%

5,9%

Kort verzuim
= 1 t/m 7 dagen
Middel verzuim
= 8 t/m 42 dagen
Lang verzuim = 43 dagen of langer
- Hoeveel mensen heeft u vanuit het langdurig verzuim of arbeidsongeschiktheid kunnen reintegreren gedurende de afgelopen 3 jaren (cijfers naast elkaar)? En bij hoeveel mensen is
dat niet gelukt?

Helaas heeft geen enkele medewerker vanuit het langdurig verzuim of
arbeidsongeschiktheid kunnen re-integreren. Het betrof 2 medewerkers.
De gemeente heeft maar liefst bijna 1,3 miljoen (!) aan externen ingehuurd. Dat is een zeer
groot bedrag voor een kleine gemeente, zeker afgezet tegen het totale personeelsbudget
van bijna 8,2 miljoen en een zeer onwenselijke ontwikkeling. Wat heeft u gedaan om te

voorkomen dat dit bedrag zo groot is geworden? En welke acties gaat het college hiervoor

verder ondernemen? Kunt u de ontwikkeling van de uitgaven aan inhuur van de afgelopen 5
jaren op een rij zetten (cijfers)? Graag ook een vergelijking (cijfers) met inhuur externen in
vergelijkbare gemeenten. Is dit bedrag in- of exclusief de inhuur van onze
gemeentesecretaris?

Uw stelling dat de gemeente voor haast 1.3 miljoen Euro inhuur heeft gepleegd klopt. Er is
besloten dat voor vacatures geen vaste invulling meer plaats vindt in verband met de
herindeling Land van Cuijk per 2022. Van geraamde loonkosten is in 2019 ruim € 800.000
niet besteed als gevolg van vacatures. Die vrijkomende middelen worden dan gebruikt voor
externe inhuur op die vacature. Dat geldt ook voor de vacatures binnen het management
inclusief gemeentesecretaris. Op die manier zijn 14 vacatures via externe medewerkers
ingevuld voor een totaal bedrag van € 1.020.000. Dat is meer dan de vrijval aan loonkosten
maar de kosten per uur zijn voor externe medewerkers altijd hoger dan voor eigen
personeel. Uiteraard wordt het hoognodige ingehuurd, een vacature van 36 uur wordt niet
per definitie voor 36 ingevuld. Daarnaast is er in enkele gevallen behoefte aan tijdelijke

17

vervanging of bijzondere expertise. Daar is in totaal € 275.000 aan uitgegeven. Een
vergelijking met omliggende gemeente of een analyse van de afgelopen 5 jaar kunnen wij in
deze korte tijd niet aanreiken.
- U schrijft op p. 80 dat u steeds op zoek blijft naar de mogelijkheden om de dienstverlening
te verbeteren. U noemt echter slechts 1 resultaat, het bezorgen van rijbewijzen op locatie.

Heeft het college nog meer bereikt? Zo ja, wat dan? Graag concrete en meetbare resultaten
presenteren.

Antwoord
Naast het bezorgen van rijbewijzen op locatie, zetten we in op het scholen van onze
medewerkers in klantgericht – en professioneel schrijven. Daarnaast is onze telefooncentrale
vervangen en zijn de vaste telefoontoestellen van de kamers verdwenen. Medewerkers
worden rechtstreeks doorverbonden op hun mobiele nummer. Dit verhoogt de
bereikbaarheid aanzienlijk. Tot slot zijn we afgelopen jaar bezig gebleven met de
doorontwikkeling van e-diensten om ervoor te zorgen dat er meer producten digitaal
beschikbaar zijn.

- De gemeente stuurt op het tijdig betalen van rekeningen. Wat zijn de concrete cijfers van

betalen; de doorlooptijd van facturen? Welke normen hanteert u en welk percentage facturen
wordt tijdig betaald? Graag ook afzetten tegen de normen die MKB NL hanteert. Waar staat

onze gemeente in het onderzoek van MKB NL m.b.t. het betaalgedrag van gemeenten? Hoe

heeft het betaalgedrag van onze gemeenten zich de afgelopen drie jaren ontwikkeld (cijfers)?
-

Antwoord:
-De gemiddelde doorlooptijd bij 96% van alle facturen is 11 dagen.
Dit is de tijd die benodigd is voor registratie, codering, accordering en betaling.
Zodra factuur de route heeft doorlopen wordt deze betaald; ongeacht latere vervaltermijn.
Bij de resterende 4 % moet men denken aan foutieve bedragen, geen ordernummers,
dispuut. De gemiddelde betaaltermijn (Q4 2019) bekend bij Mkb is 24 dagen. Onze
gemeente heeft 1,5 jaar geleden het principe : betalen nèt voor vervaldatum los gelaten en
gekozen voor directe betaling na goedkeuring budgethouder. Hierdoor heeft de crediteur de
gefactureerde bedragen eerder in bezit.
Welke verbetermaatregelen zijn er uitgevoerd voor informatieveiligheid en privacy? Tot welke
concrete en meetbare resultaten heeft dit geleid?

- Hoeveel informatielekken en privacymeldingen kende onze gemeente in 2019? Hoe
verhoudt zich dit cijfermatig tot vergelijkbare gemeenten? Wat is er gedaan om dit te
voorkomen?

Antwoord:
-De jaarlijkse verantwoording over Informatieveiligheid bestaat uit de (horizontale
verantwoording aan de gemeenteraad en de (verticale) verantwoording aan de
toezichthoudende verantwoordelijke ministeries zijnde BZK en SZW.
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Op 27 mei 2020 hebben wij de laatste stukken ontvangen benodigd voor de verantwoording
Informatieveiligheid en Privacy 2019 .
Alle op Informatieveiligheid en privacy betrekking hebbende stukken zijn vertrouwelijk van
aard.. Middels een raadsmededeling en het vertrouwelijk beschikbaar stellen van stukken in
het Raad Informatie Systeem informeren wij u binnenkort over de verantwoording
Informatieveiligheid en Privacy in 2019.
Blz. 14

Nagenoeg alle horeca heeft een bibob toetsing gehad. Is het de bedoeling dat 100% dat heeft
gehad en waarom is dat nog niet afgerond?
Antwoord

Alle horecabedrijven hebben een Bibob-toetsing gehad. Er ligt nog een aanvraag van
Bronlaak/De Seizoenen. Zij hebben als nevenactiviteit lichte horeca voor o.a. wandelaars.
Deze aanvraag is nog niet afgerond omdat het bestemmingsplantechnisch nog geregeld
moet worden.
Blz. 17

Bermversteviging. Welke wegen hebben daadwerkelijk bermversteviging gekregen?

Veilige schoolroute. Wat is de uitkomst van de gesprekken met de aanwonenden van de
Lindenlaan?

Antwoord:
Het was en is de insteek om binnen de beschikbare middelen (€ 1 mln.)een aanvang te
maken met het uitvoeren van onderstaande wegen:
Broek/Oosteinde, Hapseweg, Eerste & Tweede Stichting, Peelkant, Stevensbeekseweg
Nieuweweg, Noordstraat, Zandkant, Rondveld, Lactariaweg, Lindelaan, Mullemsedijk,
Blauwstraat (deel Sint Anthonis) en Hank
M.b.t. de Eerste & Tweede Stichting is besloten daar GEEN bermverhardingen meer toe te
passen (Raadsmededeling 19 november 2019)
M.b.t. de wegen: Zandkant, Rondveld, Lactariaweg, Mullemsedijk, Blauwstraat (deel Sint
Anthonis) en Hank, is aangegeven dat daarvoor GEEN geld beschikbaar is. En dat deze wegen
op de longlist geplaatst kunnen worden (zie raadsmededeling 27 augustus 2019).
De ander wegen zijn uitgevoerd en het krediet is verbruikt

Openbare verlichting. Welke smart functies (storingen melden, licht dimmen bij geen
verkeer, bij ongelukken verlichting harder zetten, etz) zijn daadwerkelijk in gebruik
genomen en welke staan in de planning om nog in gebruik te nemen?

Antwoord:
Van de smart functies zijn op dit moment het automatisch meldingen van storingen alsmede
het instellen van dimregimes in gebruik. Er wordt op dit moment ook gekeken om op een
aantal wegen in het buitengebied de verlichting dynamisch in te stellen, dat wil zeggen dat
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deze standaard gedimd of mogelijk “uit” staat en bij aanbod van verkeer gaat branden, dit
vooral in de nachtfase.
Blz. 18

Kosten uitvoeringsprogramma

Waardoor kan dit pas in 2020 uitgevoerd worden, het was immers voor 2019 gepland.

Antwoord:
Dit betreft het onderdeel bereikbaarheid/OV. Omdat er tijdens de gesprekken over de DOP’s
veel aandacht is gevraagd voor dit onderwerp vonden wij het beter te wachten op de input
uit de dorpen en dit t e betrekken bij mogelijke oplossingen.
Blz. 22

Kosten uitvoeringsprogramma is niet uitgegeven. Wat is er concreet niet gedaan en met
welke reden?

Antwoord
Met de startups zijn we niet gestart omdat onduidelijk bleef of daar voldoende vraag voor
was. We trachten dit in 2020 alsnog van de grond te krijgen
Blz. 24

Leerlingenvervoer, er is een aanzienlijk bedrag niet gebruikt. Wat is de oorzaak daarvan?

Antwoord
Het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd conform wet- en regelgeving. Het aantal leerlingen
verandert telkens. Dit omdat er nieuwe leerlingen bijkomen of leerlingen niet meer vervoerd
hoeven te worden. Ook het vervoer naar stageplaatsen valt onder deze regeling. Omdat dit
vooraf niet in te schatten is wordt jaarlijks op basis van de dan werkelijk aantal ritten het
bedrag opgenomen.
Blz. 28:

In 2017 was de gemeente Sint Anthonis aangesloten bij Erven Plus Dit is een project van

Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en natuurverenigingen. Het project moet
zorgen voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus,

uil en vleermuis omdat een groot deel van deze soorten sterk afhankelijk is van erven en het
aangrenzende boerenland. Daar vinden ze voedsel en plaatsen om zich voort te kunnen

planten. Doordat boerenerven in de afgelopen decennia steeds 'netter' zijn geworden en

meer zijn verhard voor machines en gebouwen, zijn ze nu minder geschikt voor diersoorten.
Daar gaat ErvenPlus2.0 verandering in brengen. Het project is mogelijk gemaakt door

financiering van de Provincie Noord-Brabant en diverse gemeenten en loopt van 2019 t/m
2021. Vraag: de gemeente is wel aangesloten bijv de STIKA regeling, maar niet meer bij
Erven Plus. Welke reden is hiervoor?

Antwoord
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De regeling was overtekend bij het moment van willen indienen voor 2020. Het verzoek is al
ingediend om in 2021 deel te nemen.
Blz. 28: Duurzaamheid

Hoeveel verenigingen hebben er gebruik gemaakt van de gratis energiescan en wat zijn de
resultaten?.

6 Verenigingen hebben gebruik gemaakt van de gratis energiescans. Uit deze scans is
gebleken dat er toch nog wel wat energie bespaard kan worden echter hebben de meeste
verenigingen het goed voor elkaar en hebben bijvoorbeeld DSV en Excellent al zonnepanelen
en DSV ook een zonneboiler.
De scans zijn volledig afgerond en met de betreffende verenigingen besproken.
In 2019 heeft de ODBN een aantal milieuklachten opgepakt aangaande een beperkt aantal
aandachtlocaties. Hier is een groot bedrag ( 234.000 Euro mee gemoeid) Wat zijn de
opbrengsten hiervan? Betreft dit ook het bedrijf Claassen?
Hoe is de stand van zaken op dit moment?

Antwoord:
De totale overschrijding bedraagt € 218.000. Dit is opgebouwd uit een voordeel op de post
vergunningen milieu van € 16.000 en een overschrijding op toezicht en handhaving van €
234.000. Inmiddels is een creditnota van de ODBN ontvangen van 14.600 euro die in 2020
wordt verantwoord. Er volgt nog een creditnota van € 1.658,- die eveneens in 2020 wordt
verantwoord. Dit betekent dat de netto overschrijding 2019 uitkomt op € 201.700,- Met de
ODBN is afgesproken de overschrijding 2019 zo veel als mogelijk terug te verdienen in
verminderde afname van dienstverlening 2020 en 2021.
De ODBN heeft de basis- en verzoektaken in 2019 niet kunnen uitvoeren binnen het begrote
bedrag. Het benoemde bedrag van 234.000 betreft de overschrijding bedraagt circa 25% van
het begrote budget voor T&H.
Het specifieke bedrag voor klachten is niet gespecificeerd, net zoals dit ook niet voor andere
werkzaamheden/taken gedaan is. Als je het hebt over de “opbrengst” van
klachtenondderzoeken, dit hebben we in ons jaarverslag 2019 hierover geschreven:
Er wordt onderscheid gemaakt in overlastmeldingen van bedrijven en niet bedrijfsgebonden
meldingen:
 In 2019 zijn er in totaal 246 meldingen over geur, geluid en andere vormen van
overlast afkomstig van bedrijven ingediend.


Via de milieuklachtencentrale zijn er 13 meldingen ingediend die niet
bedrijfsgebonden zijn. Tevens zijn er via de app(licatie) van “Verbeterdebuurt.nl” 41
meldingen ingediend. Bij deze categorieën meldingen kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan het dumpen van afval en overlast van uitwerpselen van honden.
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Vanzelfsprekend heeft op de beide soorten overlastmeldingen opvolging plaatsgevonden. Er
dient te worden opgemerkt dat er bij de bedrijfsgebonden meldingen een groot aantal toe te
schrijven is aan een minimaal aantal aandacht bedrijven en Claassen valt hier buiten (geen
klachtmelding). In deze gevallen worden er door een selecte groep omwonenden meldingen
van overlast ingediend. Ten aanzien van deze locaties lopen handhavingstrajecten om de
overlastsituatie te reguleren tot hetgeen wettelijk is toegestaan.

Blz. 30;

Wat is de reden dat er minder subsidie aan amateurkunst is gegeven? Er staat alleen iets
genoemd over ledenaantallen. Is dat de enige oorzaak en zijn die dan zoveel lager dan

verwacht? Is dit een structureel overschot? En wat is de relatie met het niet uitvoeren van
uitvoeringsprogramma krachtige kernen kunstkring?

Antwoord
De voornaamste reden is dat het aantal jeugdleden bij de muziekverenigingen vanaf 2015
met 1/3 is gedaald. Dit heeft invloed op de subsidie voor harmonie, fanfare, drumband en
het muziekonderwijs. Het overschot van 2018 ad € 10.000 is afgeraamd voor 2020. In
overleg met de muziekverenigingen is in 2020 de beleidsregel muziekonderwijs aangepast,
met terugwerkende kracht naar september 2019, waardoor het bedrag per muziekleerling is
verhoogd. Deze extra kosten drukken op 2020 en verder. De gemeente subsidieert vanuit
het uitvoeringsprogramma het muziekonderwijs op scholen (2019-2020-2021). Hierdoor
komen leerlingen meer in aanraking met muziekonderwijs en krijgen ze informatie over de
muziekverenigingen. We hopen hiermee te bereiken dat het aantal jeugdleden bij de
muziekverenigingen weer gaat stijgen.
Er is geen relatie met de toekenning van de subsidie aan de Kunstkring. Deze subsidie heeft
vanuit het UP Krachtige Kernen plaatsgevonden.
Niet bestede incidentele budgetten €267.555. Wat is de reden dat de geplande en begrote
werkzaamheden niet uitgevoerd en moeten worden doorgeschoven?
Idem m.b.t. kosten uitvoeringsprogramma?

Tijdens de bijeenkomst van 18 juni met onderwerp financiële situatie is er een eerste inzicht
gegeven op dit onderdeel. Het vraagt echter meer tijd om dit op te leveren
Blz. 33

Jeugd en jongeren. Het dorpsteam heeft in mei 2019 aangegeven date r 470 casussen zijn.
Dit zijn 10-15 casussen per week en was een flinke stijging t.o.v. 2018. Kan u wat
specifieker aangeven wat hier nu daadwerkelijk gedaan wordt?

Antwoord
Het dorpsteam biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners op het gebied van wonen,
welzijn en zorg.
De casussen en activiteiten van het dorpsteam hebben betrekking op een breed scala van
onderwerpen en levensdomeinen:
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Vraagverhelderingsgesprekken, huisbezoeken, vragen over traplift/huishoudelijke hulp,
mobiliteitsvragen, ondersteuning bij dementieproblematiek, dagbestedings- of

begeleidingsvragen, eenzaamheidsproblematiek, casus huiselijk geweld, signaleren
(over)belasting mantelzorgers, inzet jongerenwerker bij De Link, inventariseren mogelijke
hangplekken jongeren, voorlichting onderwijs, sociaal psychologische problematiek onder
agrariërs, vragen over woonsituatie, overleg met partnerorganisaties (o.a. Mooiland, Centrum
Mantelzorg, GGZ en politie), etc. etc.
Het dorpsteam hanteert de uitgangspunten van Positieve Gezondheid waardoor bij
kwetsbare inwoners vragen/ problemen op meerdere leefgebieden in kaart worden gebracht.
Het dorpsteam komt iedere maandagochtend fysiek bij elkaar om af te stemmen en het
verloop van casussen te bespreken.
Er is sprake van een toenemende complexere problematiek. Dit is mede te verklaren doordat
steeds meer mensen (langer) thuis blijven wonen met vragen over woningaanpassingen,
ondersteuningsbehoefte, belasting mantelzorger etc.
Daarnaast verzorgt het dorpsteam ook voorlichting aan groepen, organisaties en
verenigingen, zoals bijvoorbeeld presentaties aan het zorgcollectief, KBO’s , dorpsraden,
maar ook kennismaking met nieuwe initiatieven en netwerkontwikkeling.
Blz. 39

Van het uitvoeringsprogramma is €403.000 uitgegeven i.p.v. €1.164.000

Wat is er op de genoemde onderdelen nog niet gedaan en wat is de consequentie (met name
voor de mantelzorg, jeugdzorg en de jongeren) daarvan?

Antwoord
Het grote verschil wordt vooral veroorzaakt door het project Vitale kernen. De
subsidiebedragen zijn nagenoeg allemaal toegekend voor het beschikbare budget, maar nog
niet uitgekeerd omdat uitkering pas plaatsvindt als het project gerealiseerd is. De overige
zaken zijn kleine bedragen die voor 2019 geraamd waren maar nog niet besteed omdat
project vertraging opliep, door omstandigheden die niet altijd te maken hebben met inzet
maar vooral met zoeken naar oplossingen en draagvlak, samen met inwoners en
verenigingen.
Blz. 47

Kosten uitvoeringsprogramma €266.000 over. Welke concrete milieu plannen zijn er niet
uitgevoerd en wat is de reden daarvan?

Antwoord
Het zijn verschillende posten die samen zorgen voor een onderbesteding van € 266.000,-.
De twee grootste posten zijn uitgaven voor een klimaatbestendig Land van Cuijk en
subsidies voor verduurzaming van woningen en gebouwen. Voor het project
klimaatbestendig Land zijn administratief de kosten nog niet verwerkt en daarom nog niet
zichtbaar in de jaarrekening 2019. Er zijn wel werkzaamheden uitgevoerd zoals het opstellen
van een communicatieplan en voorbereidingen voor klimaatlabels en vergroeningsacties. Er
zijn geen geplande milieuplannen niet doorgegaan.
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De subsidie voor het verduurzamen van woningen is gestopt omdat het subsidieplafond was
bereikt. Echter veel mensen hebben subsidie aangevraagd, maar pas in 2020 de maatregelen
laten uitvoeren. Zij krijgen de subsidie pas als de maatregelen zijn afgerond. De verwachting
is dat in 2020 het merendeel van de toegekende subsidies ook daadwerkelijk zijn uitbetaald.
Andere milieuplannen die wel begroot waren maar niet zijn uitgevoerd zijn doorgeschoven
naar 2020. Dit zijn het opstellen van de warmteplannen en de regionale inkoop van
duurzame energie. Het opstellen van de warmteplannen is uitgesteld naar 2020 omdat er
een samenwerking is aangegaan met de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Voor de
regionale inkoop van duurzame energie ligt de regie bij een andere regio gemeente.
Hierdoor hebben wij geen invloed op de planning.
Blz. 51/52

Kosten uitvoeringsprogramma €608.000. Welke concrete activiteiten zijn niet uitgevoerd en
wat is de reden daarvan?

Antwoord:
In het uitvoeringsprogramma zijn extra personeelskosten geraamd, voor extra taken die het
uitvoeringsprogramma met zich meebrengt. Deze kosten voor extra inzet maken we pas als
de activiteit zich voordoet en dat noodzakelijk is. Zo hebben we extra RO/VTH-capaciteit
voor de hausse aan aanvragen van agrariërs nog niet ingezet omdat de deadline voor
agrariërs naar achteren is geschoven, hebben we door herschikking van taken geen extra
capaciteit nodig voor Recreatie & Toerisme, bleek administratieve ondersteuning voor het
lening stelsel niet nodig omdat het aantal aanvragen beperkt is en krijgt de gebiedsgerichte
aanpak een andere insteek dan voorheen beoogd.
Overhead is 17% van totale lasten in 2019 dit is een stijging ten opzichte van 2018, wat
waren de overhead kosten in 2017?

- op Blz. 56 staat een overzicht voor overhead, kunt u ook de cijfers geven van 2018 en
2017

Antwoord
Overhead 2017: € 4.398.000
Overhead 2018: € 3.983.000
- in de eerste begroting werd uitgegaan van een overhead van €3.903.000 dit is uiteindelijk
€ 5.190.000 geworden

- wat is de reden dat de overhead kosten zo zijn gestegen?

Antwoord
Dat is onder andere het gevolg van door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen. Daarbij
zijn o.a. deels personeelskosten van het Up op overhead geboekt, de kosten van ICT zijn
bijgeraamd. Daarnaast wordt ook een groot deel van de inhuurkosten op overhead
verantwoord. Zoals beken is daar ook sprake van een overschrijding. (Elders toegelicht). Dat
is allemaal gebaseerd op regelgeving omtrent de verantwoording van overhead.
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- wat heeft de organisatie gedaan om deze kosten beperkt te houden

Antwoord
Zoals ook bij de inhuur is uitgelegd wordt alleen overgegaan tot inhuur als dat noodzakelijk
is.
- welke structurele veranderingen zijn er geweest, dat deze kosten in de begroting

2020 worden gehandhaafd.

Antwoord
Veel van de begrotingswijzigingen op overhead zijn structureel van aard, dus die werken
sowieso door. Overigens is de raming voor Overhead voor 2020 geraamd op € 2.721.552.
We kunnen niet uitsluiten dat ondanks de budgetbewaking bij de 2de bestuursrapportage
nog aanpassingen noodzakelijk zijn.
- welke mogelijkheden zijn er om deze kosten te verminderen

Antwoord
Op posten als huisvesting, Documentatie en Informatie Voorziening, ICT (vaste contracten is
weinig krimp te realiseren. Als zich vacatures voordoen die naar de aard van de
werkzaamheden onder de overhead vallen zullen die toch met inhuur ingevuld moeten
worden. De processen moeten door kunnen lopen. Een deel van coronakosten zal op
overhead verantwoord moeten worden. Als zich situaties voordoen die op enigerlei wijze tot
vermindering van de overhead kunnen leiden dan zullen die kansen zeker benut worden.
Blz. 79 begroting 2019 ging uit van 81 fte en in de jaarrekening gaat uit van 85,22 fte en
tevens 9,9 fte vacature ruimte. Kunt u de verschillen verklaren? Waarom is er vacature

ruimte, terwijl we qua fte al boven de begroting zaten Blz. 80 Inhuur is behoorlijk gestegen
in 2019, namelijk €1.295.000. wat heeft wat gekost? En wat heeft dat opgeleverd?

Antwoord
Vacature ruimte hier moet gelezen worden als vacatures die ingevuld worden via inhuur.
Voor het overige verwijzen u naar het antwoord ten aanzien van dit onderwerp op bladze
20-21.
Er was een onrechtmatigheid geconstateerd van € 71.000 overschrijding
investeringskredieten, hoe kwam dat? En waarom is dat gebeurd?

Antwoord
Het betreft hier hoofdzakelijk de te laag ingeschatte kosten voor aankoop van 4 bussen. Dit
betreft werkmaterieel benodigd voor uitvoering van werkzaamheden door de buitendienst.
Voor de in 2019 aangekochte groen-, riool- en klusbussen is voor een totaalbedrag van
€ 20.000 te laag ingeschat is begroot. Voor het meerwerk (alsnog benodigde zaken) is totaal
€ 5.000 in rekening gebracht. Er is nog onduidelijkheid over de toepassing van de BPM
regelgeving. Voor deze bussen is dit een totaalbedrag van € 37.000,-.
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Het resterende bedrag zijn relatief kleine overschrijdingen van investeringen.

Vragen n.a.v. Eerste Bestuursrapportage 2020
Blz. 10

Wat betekent de tijdelijke wijziging doelstelling grondverkopen voor de realisering van het
uitvoeringsprogramma op de korte en lange termijn?
Zijn er dingen die we nu of later niet kunnen doen?

Is de verwachting dat het financiële arrangement voor de herindeling 100% is afgerond?
Zo niet wat gevolgen heeft dat? Mocht een antwoord zijn dat de nieuwe gemeente het

arrangement voor ons gaat uitvoeren is dit dan 100% gegarandeerd dat dit uitgevoerd gaat
worden zoals wij hebben

Wat voor consequentie heeft eventuele tegenvallende grondverkoop op de realisatie van het
Financiële arrangement dat we in het herindelingsproces hebben vastgesteld? Kunnen we
dan ons financiële arrangement nog wel 100% realiseren (ongeacht de einddatum)?

Antwoorden
Zoals besproken op bijeenkomst 18 juni: Totaalbudget van UP 16,5 waar 6,5 dekking uit
grondverkopen blijft volledig beschikbaar voor UP.

Vragen n.a.v. Kadernota 2021
Blz. 3

Wat maakt 2021 een belangrijk jaar in de verdere uitvoering en aanpak van het

uitvoeringsplan? Hoe verhoud dit zich tot de andere jaren? Welke extra inspanningen levert u
om dit tot een goed resultaat te leiden en brengt dit extra kosten met zich

Antwoord
Het UP heeft een doorlooptijd van 3,5 jaar. Op 1 januari 2022 gaat onze gemeente over naar
de gemeente Land van Cuijk. Willen we nog middelen besteden moeten daarvoor in 2021 de
onomkeerbare besluiten genomen worden (investeringen , subsidies of overeenkomsten). Dit
wil niet zeggen dat per 1/1/2022 feitelijk de uitgaven gedaan moeten zijn. De geoormerkte
bestedingen gaan dan immers over naar 2022 ev.

Overlappende vragen over Jaarrekening / bestuursrapportage / GREX / Kadernota
In het accountant verslag was een onzekerheid geconstateerd van €450.000 m.b.t.

plankosten voor de grondexploitaties, er werd uitgegaan van 27% terwijl we in het verleden
41% als gemeente hebben weten te realiseren. Hierover hebben wij enkele vragen.
- staat u nog steeds achter de genoemde 27% plankosten in de Grex?

Antwoord
Op dit moment wel, in het najaar zal als voorbereiding op de jaarrekening 2020 nader
onderzoek plaatsvinden.
- indien ja, wat doen we nu beter dan in het verleden?

Antwoord
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Wij hebben nu in ieder geval meer grip op de Grexen. Voor 2020 staat op de rol om ook
beter grip te krijgen op de geraamde plankosten, dat is waar de opmerking van de
accountant over gaat.

- de wijziging van de Grex kan invloed hebben op de meerjarenbegroting, hoe worden wij
actief hierin betrokken?

Antwoord
De wijzigingen in Grexen worden vanaf heden 2 x per jaar in een Meerjarenprognose
vastgelegd. De gevolgen daarvan worden in een begrotingswijziging verwerkt.
Winstnemingen en verliezen kunnen en mogen wij niet vooraf opnemen in de begroting. Dat
kan pas na afloop van het jaar bij de jaarlijkse afsluiting, actualisatie van de Grexen.
In de laatste 'MidTerm Review' bijeenkomst werd aangegeven dat de ambities nog steeds
hetzelfde waren m.b.t. de uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende 25 miljoen
investering.

Als voorwaarde voor de aankomende herindeling heeft de gemeente Sint Anthonis een

financieel arrangement getroffen, waarbij een surplus aan financiële ruimte, is vertaald naar
een ambitieus uitvoeringsprogramma waarbij 25 miljoen geïnvesteerd gaat worden in onze
kernen. Het CDA maakt zich echter zorgen over de voortgang van dit het financiële
arrangement/UP.

De gemeente had de verwachting om in 2018 1,7 miljoen uit te geven. Echter was er maar €

259.706 uitgegeven. In 2019 was de oorspronkelijke planning om 9 miljoen te investeren en
2 miljoen te besparen. De exploitatie over 2019 laat een nadelig gerealiseerd saldo van

baten en lasten zien van 0,6 miljoen, ten opzicht van begroot nadelig saldo van 6,6 miljoen.
Vooral ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en sociale voorzieningen zijn enkele

miljoenen minder geïnvesteerd, dan in het uitvoeringsprogramma was begroot. Als we de

raadsvoorstellen tot juni 2020 evalueren, lijkt het er sterk op dat de uitvoering van het UP

financieel niet realistisch is en de doelstellingen niet worden gehaald. Hierover hebben we de
volgende vragen aan het college:
-

Wat is er het eerste half jaar van 2020 geïnvesteerd uit het uitvoeringsprogramma?

-

Wat verwacht u in 2020 te investeren uit het uitvoeringsprogramma? Zowel financieel

-

hoe verloopt de verkoop van activa? Kunt u hier een uitgebreide toelichting op geven

als inhoudelijk.
-

Worden de 6 miljoen aan investeringen die in 2019 niet zijn gedaan, in 2020 of

-

Kunt u een nieuwe begroting presenteren omtrent het uitvoeringsprogramma, waarin

-

Acht u het nog steeds haalbaar dat er de komende 2 jaar 25 miljoen geïnvesteerd

-

Welk alternatief is er voor onze dorpen en burgers als investeren voor 25 miljoen in

daarop volgende jaren wel geïnvesteerd.

het totaal aan extra investeringen wordt gepresenteerd
wordt in de gemeente? Zo ja, waarop baseert u dat op?
onze gemeente niet haalbaar blijkt?

Antwoord
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Tijdens de bijeenkomst van 18 juni met onderwerp financiële situatie is er mondeling
antwoord gegeven aan aantal hierboven gestelde vragen. Een gedetailleerde beantwoording
van deze vragen vraagt meer tijd. In de kwartaalrapportages en de UP bijeenkomst op 8
oktober 2020 wordt hier nader op ingegaan.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

J. W. (Jeanine) Vonk-Van Meteren MSc
secretaris

M. A. (Marcel) Fränzel MSc
burgemeester
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