RTG Samenleving
28-05-2019 19:30 – 21:00 uur
23-2019 schriftelijke vragen VVD fractie over agendapunten 1 en 2 RTG Samenleving d.d. 28 mei
2019.

Agendapunten
1. Voorstel tot kennisneming van de Jaarstukken 2018 en instemmen met de
gewijzigde begroting 2019 van Laborijn.
Technische vragen:
Pagina 37: De stijging van het ziekteverzuim onder het ambtelijk personeel is groot . (van 3,7
naar 5,7 > 50%) Wat is hiervan oorzaak?
Pagina 43: Mabeon ‘De Achterhoek’ Holding B.V. , is een aan Laborijn verbonden partij.
Over het boekjaar 2017 heeft deze een resultaat gerealiseerd van € 11.979 negatief. Waar
zie ik dit terug in de resultaten rekening van Laborijn?
Pagina 44: Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 19 . Wat betreft dit?
Pagina 48: in 2018 is de vordering op De Groenmakers B.V. bijgesteld met de nog te
ontvangen goodwill. Hierdoor € 30.000 als incidentele last verantwoord. Wat is dit en
waarom is dit gedaan?
Pagina 51: De wet FIDO is in 2008 zodanig aangepast dat het verstrekken van nieuwe
hypothecaire leningen aan werknemers met ingang van 1 januari 2009 niet langer is
toegestaan. Per balansdatum hebben 7 (ex) medewerkers (2017: 8) één of meerdere
hypothecaire geldlening(en) met een gemiddelde waarde van € 93.903 per persoon (2017: €
90.673). Laborijn heeft als zekerheid voor de verstrekte leningen het recht van eerste
hypotheek op het onroerend goed waarvoor de leningen zijn verstrekt. De leningen zijn
verstrekt binnen de criteria van NHG. Vraag: Hoe kan het dat er nog hypothecaire leningen
lopen aan ex medewerkers.??
Collegebesluit: Vraag : Is er inmiddels sprake van een goedkeurende accountantsverklaring.
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Begrotingswijziging:
Pagina 6: Mooie uitstroom van 11 personen die wordt voorzien. Dit is een daling van 3,44%.
Wat is de besparing voor de gemeente door de uitstroom (m.a.w. komt de investering uit
het Plan van Aanpak terug.)

Pagina 15 Overige regelingen
Er is lijkt een dalend beroep op BBZ en bijzondere bijstand. Dit blijkt uit de verlaagde
begroting. Dit lijkt niet in lijn met de (resultaat)signalen vanuit de agrarisch sector.
Vraag: Worden deze mogelijkheden wel voldoende onder de aandacht gebracht oa tijdens
de huiskamergesprekken?
Pagina 24 Beleidsindicatoren
Er worden drie beleidsindicatoren benoem t.w.
Formatie en bezetting per 1000 inwoners
Apparaatskosten per inwoner
Overhead t.o.v. totale lasten.

0.9
€ 76
11%

Vraag: hoe verhouden deze getallen zich tot de benchmark cq vergelijkbare organisaties.
In raadsmededeling 62-2019 d.d. 30 april is aangekondigd dat in deze RTG ook de begroting
2020-2023 meegezonden en behandeld zou worden. Deze hebben wij niet gezien. Vraag :
Wat is daarvan de reden?
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2. Voorstel tot instemmen met concept-Programmabegroting 2020, onder
voorwaarde dat de indexering aangepast wordt en kennisnemen van de
Jaarstukken 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. (H)
Vraag 1
Indexering: door GGD NOG is aangegeven dat aanpassing ( =daling) op de
indexeringssystematiek voor 2020 niet haalbaar is.
Waarom is dit niet haalbaar en vindt u dit acceptabel?
Vraag 2
Op pagina 25 staat:
Begin 2019 komt GGD NOG met een notitie over risicomanagement en
weerstandsvermogen. Hier uit komt mogelijk een andere bepaling van het benodigde
weerstandsvermogen naar voren. In afwachting op de uitkomsten van de notitie stellen we
voor de algemene reserve niet aan te vullen tot 100%.
 Kun u aangeven wat de conclusie was uit deze notitie?
 Als dit nog niet duidelijk is waarom wordt dan het overschot uit de jaarrekening
2018 niet aangewend voor aanvulling weerstandsvermogen?
Vraag 3
Uit de meerjarenbegroting blijkt een geprognotiseerd verlies voor 2019,2020 en 2021.
Kunt u aangeven welke maatregelen er binnen de organisatie overwogen worden om te
komen tot een sluitende resultatenrekening?

