R.T.G. - Bestuur en Financiën
Kort verslag van de vergadering van 1 juni 2010
Aanwezig:

Voorzitter: De heer Wossink
Leden Rtg: mw.Hoezen, de heren Pennings, Geven, Veldhuizen, Uland, Wessels en
Vrieselaar.
Namens het college: wethouder J. Teeuwsen, J. Storm van 's Gravesande en R.
Wassink

Afwezig:

1. Voorstel tot vaststelling van de
Jaarstukken 2009.
Door de heer M. Knip van Deloitte wordt vooraf
een toelichting gegeven op de bevindingen van
de accountantscontrole. Hij merkt op dat de
controle goed is verlopen. Er zijn de afgelopen
jaren veel slagen gemaakt, met name op het
gebied van de rechtmatigheid.
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Vraag:
Wat is de visie van Deloitte op de hoogte van de
toerekening van rente aan de
bouwgrondexploitatie.

Antwoord:
Geadviseerd wordt hierin terughoudend te zijn.
Een lager rentepercentage dan het huidige is
gewenst. De vaststelling daarvan is aan de raad.

Vraag:
Hoe is de verhouding ten opzichte van andere
gemeenten qua gesignaleerde afwijkingen

Antwoord:
Met inachtneming van een aantal incidentele
zaken is de afwijking minimaal. De
verantwoording is zeer transparant.

Vraag:
In de rapportage wordt geconstateerd dat er een
betere dossiervorming is, waardoor de controle
sneller verloopt. Leidt dit tot een besparing op de
controle.

Antwoord:
De kosten van de accountantscontrole zijn een
punt van aandacht.
Anderzijds zou het kunnen betekenen dat de
focus op andere onderwerpen kan worden
gelegd. Dit onderwerp kan worden meegenomen
in de werkgroep financiën

Vraag:
Hoe is de ontwikkeling m.b.t. het aantal
bijstandsgerechtigden.

Vraag:
Werkt de uniforme meldingenprocedure sneller
voor de burger.

Antwoord:
De Wet Werk en Bijtand wordt uitgevoerd door
het ISWI. De gemeente draagt op dit moment
alleen bij in de overheadkosten, niet in het
werkdeel. Voor het jaar 2010 zijn nog geen
concrete gegevens bekend.
Antwoord:
De uniforme procedure intern betekent een
snellere doorzending naar de behandelaars. De
burgers krijgen een automatische
ontvangstbevestiging. Met de burger wordt
contact opgenomen over de uitvoering.

Vraag:
De afwaardering van de panden in de Maurits
Prinsstraat is opgenomen in de voorjaarsnota.
Hoe verhoudt e.e.a. zich in relatie tot de
verantwoording over 2009

Antwoord:
De officiële taxatie werd ontvangen na afronding
van de jaarrekening, vandaar de opname in de
voorjaarsnota.

Vraag:
In het controlerapport wordt een opmerking
gemaakt over de kwalitatieve verantwoording van
de analyses. Hoe wordt hier mee omgegaan.

Antwoord:
N.a.v. de controle wordt een plan van aanpak
gemaakt van verbeterpunten.

Vraag:
In het rapport wordt gesproken over het
opnemen van een compacte analyse. Wat wordt
hiermee bedoeld. Verzocht wordt verder om een
korte toelichting in de verantwoordingsdeel. Dit
vergroot de leesbaarheid

Antwoord:
De analyse zal worden besproken in de
werkgroep financiën.
Ook de gevraagde toelichting zal worden
besproken.

Vraag:
Waarom wordt de exploitatieopzet van de
bouwgrondexploitatie apart vastgesteld.

Antwoord:
Ligt vast in de voorschriften.

Vraag:
Wanneer komt er duidelijkheid over de besteding
van de NUON-gelden.

Antwoord:
Voorstel komt volgende maand.

Vraag:
Is er al duidelijkheid over de afronding van het
BTW compensatiefonds, welke andere zaken
spelen nog.

Antwoord:
Dit is afgerond.
De belastingdienst moet nog controle uitoefenen
over de j aren 2005 t/m 2009. Een en ander is
echter al wel meegenomen in de jaarrekening.

Vraag:
Verzocht wordt om te werken met prestatieindicatoren

Antwoord:
Dit zal in de komende begroting al worden
meegenomen.

Vraag:
Hoe is de stijging op de post
bestuursondersteuning tot stand gekomen (vraag
28a beantwoording)

Antwoord:
In het jaar 2009 zijn afspraken gemaakt over de
vertrokken personeelsleden.

Vraag:
Er is een stijging van het aantal
personeelshypotheken. Is de aanname juist dat
dit in de toekomst daalt

Antwoord:
De stijging wordt op dit moment veroorzaakt door
afspraken in de oude contracten.
Het aantal hypotheken zal in de komende jaren
fors minder worden.

Vraag:
Is er iets te zeggen over de start van de bouw
van het grand café in Dinxperlo.

Antwoord:
Er zijn geen wijzigingen bekend op dit moment.

Vraag:
Is de voorziening wegenonderhoud niet aan de
krappe kant.

Antwoord:
De onderhoudsplannen zijn doorgerekend, hieruit
blijkt dat de voorziening toereikend is.

Vraag:
Zijn de monumentale panden in Dinxperlo
bezocht.

Antwoord:
Dit is in uitvoering.
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Vraag:
Vraag 109 is niet beantwoord.

Vraag:
Is het college nog bezig met de opdracht inzake
de centrale huisvesting.

Antwoord:
Dit loopt nog. Op dit moment wordt gekeken naar
de dienstverlening, naar de inrichting van de
organisatie etc.

Vraag:
Graag toelichting op project subsidieverwerving

Antwoord:
Op dit moment wordt één dag per week gebruik
gemaakt van de diensten van een
gespecialiseerd bureau. Zij coachen onder meer
de medewerkers. De kosten worden verantwoord
op de projecten waar subsidie op wordt
binnengehaald. Een evaluatie komt aan het eind
van het jaar.

Conclusie: Voorstel kan naar de
meningsvormende raad.

2. Voorstel tot hanteren van de voorliggende
zienswijze op de
conceptprogrammabegroting 2011 van de
GGD Gelre IJssel.
Vraag:
Het voorstel bevat een aantal concrete
opdrachten aan de GGD. Hoe houden we de
vinger aan de pols.

Antwoord:
De definitieve begroting wordt opnieuw ter inzage
gelegd voor de raad.

Vraag:
Hoe is binnen de GGD organisatie gereageerd
op de korting
Waarom is er voor gekozen de korting één op
één door te sluizen

Antwoord:
De fundamentele keuzes m.b.t. de invulling zijn
in eerste instantie bij de organisatie neergelegd.
Gekozen is om de korting, die de gemeente krijgt
door te sluizen naar alle verbonden partijen. Er
zal een brief hierover naar alle betrokkenen
worden gestuurd.

Vraag:
De GGD verricht naast de wettelijke taken ook
andere taken voor de gemeente, bijvoorbeeld
inspectie van kinderdagverblijven. Hoe gaat de
gemeente het in rekening brengen van deze
taken controleren tegen het licht van de
bezuinigingen

Antwoord:
Dit zal goed worden gevolgd.

Conclusie: Voorstel kan naar de
meningsvormende raad.
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