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 CIE ABZ 
Onderwerp Begroting 2019 – technische vragen 
Datum 15 oktober 2018 

 
 
Naar aanleiding van de begrotingsstukken 2019 hebben wij de volgende technische vragen: 
 
De GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ heeft per brief van 17 september jl. een 
“winstwaarschuwing” ontvangen van de Provincie Zuid Holland. De provincie constateert dat de 
begroting 2019 een te grote onzekerheid vertoont, er is geen sprake van een reëel evenwichtige 
begroting 2019. De provincie heeft daarom haar oordeel over de begroting 2019 aangehouden en  
geeft de GR de tijd tot 15 november a.s. om aanvullende maatregelen te treffen. Hierbij valt te 
denken aan het verhogen van het budget met als gevolg dat de bijdragen van de deelnemende 
gemeenten stijgen. 
Vraag 1: Wat zijn de gevolgen voor de begroting 2019 van Papendrecht, indien de provincie Zuid 
Holland de GR begroting 2019 negatief beoordeeld (preventief toezicht)?  
 
Het aandeel van Papendrecht in de begroting 2019 van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ bedraagt 
€ 7.521k. (ho. 6 verbonden partijen, pagina 36). 
Vraag 2: Tot welk bedrag kan het aandeel van Papendrecht in de begroting 2019 van de Dienst 
Gezondheid en Jeugd ZHZ bijgesteld worden naar boven, zonder dat dit financiële gevolgen heeft 
voor de andere begrotingsonderdelen? 
 
Op pagina 17 (financiële begroting 2019) wordt een overzicht gegeven van het 
Investeringsprogramma 2019-2022. In de toelichting staat vermeld dat de ramingen inclusief 
ambtelijke kosten zijn, voor in totaal € 480.000,-. 
Vraag 3a: Zijn de genoemde ambtelijke kosten al elders begroot? Zo ja waarom worden ze dan 
nogmaals begroot in de investeringsvoorstellen? 
Vraag 3 b: Graag ontvangen wij voor het begrotingsjaar 2019 per investeringsprogramma de 
raming van de ambtelijke kosten. 
Vraag 3c: De genoemde investeringsvoorstellen zijn geactualiseerd op basis van de laatste 
inzichten, althans dat is onze veronderstelling. Wat is de peildatum van deze laatste inzichten?  
 
Op pagina 7 (onderdeel Doelstellingen en Maatregelen) wordt een toelichting gegeven van de 
diverse innovatieprogramma’s. Zo staat o.a. geschreven onder Participatie: “Wij communiceren over 
verbeteringen en veranderingen in de samenleving. Snel en duidelijk beantwoorden we vragen”.  
Vraag 4: Welke servicenorm ten aanzien van “snel” wordt gehanteerd door de gemeente? 
 
 
 



2 
 

Op pagina 8 (onderdeel Doelstellingen en Maatregelen) wordt ingegaan op het gebruik van 
indicatoren te  vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Door het opnemen van streefwaarden op 
effect- en prestatie indicatoren kunnen we volgen of ons beleid werkt. Bij diverse gemeenten is het 
gebruikelijk om voor een aantal taakvelden streefwaarden op te nemen.  
Vraag 5: Het is ons opgevallen, dat voor geen enkele indicator in de begroting een streefwaarde is 
opgenomen, klopt onze constatering? 
 
Op pagina 11 (onderdeel Doelstellingen en Maatregelen) wordt ingegaan op de doestellingen van het 
taakveld 04 Overhead_onderdeel ICT. Een van de doelstellingen is: “Kwaliteitsverbetering en 
besparingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering”. 
Vraag 6a: Zijn de genoemde besparingen financieel gemaakt, zo ja wat is de omvang? 
Vraag 6b: Worden in zijn algemeenheid besparingen als gevolg van ICT vernieuwingen ook 
financieel verwerkt?  
 
 
 
Met vriendelijke groet 
Namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht 
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