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Geacht college, 

Afgelopen donderdag ontvingen we de beantwoording op de technische vragen van meerdere 

oppositiepartijen die op 22 juli waren ingediend. 

De beantwoording van de technische vragen stelt 50PLUS uitermate teleur en nopen ons om nog 

aanvullende vragen te stellen. We zijn genoodzaakt om ons te beperken tot enkele hoofdzaken. 

 

Vraagnr 8 

Vraag Uw antwoord is onduidelijk. U verwijst naar pagina 107 van de prebegroting, maar 
deze bestaat niet. Ik neem aan dat u bedoelt pag 107 van de onderlegger 
bezuinigingsproces.  Pag 107 geeft een totaal van mogelijke bezuinigingen aan en 
deze keuze van het college. Kunt een per bezuinigingsmogelijkheid aangeven exact 
aangeven hoe groot het deel is van de bovenwettelijke inzet? 

Antwoord  

  

Vraagnr 9 

Vraag Uw ontwijkt de vraagstelling. Hoeveel kosten de onderzoeken binnen het sociale 
domein? U zegt dat de buiten het sociale domein de onderzoeken “kunnen” worden 
gedaan. Betekent dit ook dat ze ook door eigen medewerkers worden gedaan? 

Antwoord  

  

Vraagnr 11 

Vraag Uw antwoord geeft geen inzicht in de vraag die gesteld is. U verwijst naar de monitor 
sociale domein, maar daar zijn de betreffende gegevens niet te vinden. Individuele 
inkomenstoeslag wordt alleen vermeld op pagina 67 en de kwijtschelding 
gemeentelijke belasting komt niet voor in deze monitor. Bij de beantwoording van de 
vragen van de SP heeft u aangegeven hoeveel gezinnen het betreft maar niet hoeveel 
personen/gezinnen worden door meerdere maatregelen getroffen. Graag een 
concreet overzicht per combinatie van maatregelen. 

Antwoord  

  

Vraagnr 18 

Vraag U gaat niet op de vraag hoe u denkt dit te controleren. Graag concreet antwoord. 



Antwoord  

  

Vraagnr 19 

Vraag Uw antwoord blijft in algemeenheden. U gebruikt het woord maatwerk, maar dit 
maakt niet duidelijk welke criteria er gehanteerd worden om te onderscheiden dat de 
algemene voorziening geen passende ondersteuning biedt. Graag dit verhelderen. 

Antwoord  

  

Vraagnr 24 

Vraag Uw antwoord is niet concreet genoeg. U spreekt van genoemde getallen, maar 
bijvoorbeeld bij maatregelen 3.6 en 3.9 ontbreken deze getallen. Nogmaals het 
verzoek dit te onderbouwen met hoeveelheden en tarieven? 

Antwoord  

  

Vraagnr 34 

Vraag Uw antwoord bevat een procesbeschrijving die we ook zelf hadden kunnen maken. 
In de casus dat de betrokkene een aanvraag doet bij de bijzondere bijstand en deze 
wordt gehonoreerd, dan zijn er meerkosten want de afhandeling van de aanvraag en 
toekenning zijn ook kosten en er wordt niet bezuinigd. In dit een correcte weergave? 
In de casus dat de betrokkene een aanvraag doet bij de bijzondere bijstand en deze 
wordt niet gehonoreerd zijn er kosten om de aanvraag te verwerken. Welke kosten 
zijn er bij het verwerken van een aanvraag bijzondere bijstand en hoe staan deze in 
verhouding met de verwachte besparing? 
U kunt niet aangeven wat de effecten zijn zelfs niet een schatting? Is de stelling 
correct dat het niet uit te sluiten is dat deze maatregelen leiden tot meer kosten in 
plaats van minder? 
 

Antwoord  

  

Vraagnr 37 

Vraag In uw antwoord op deze vraag is het niet duidelijk geworden of er een wettelijk 
minimumbedrag is. Het mogelijk dat het bedrag van de individuele inkomenstoeslag 
op euro wordt vastgesteld? 

Antwoord  

  

Vraagnr 45 

Vraag Uit uw antwoord is te concluderen dat er in de voorliggende periode de 
ondersteuningsbehoefte niet juist is bepaald? Worden deze casussen nog 
herbeoordeeld? Welke acties moeten worden verstaan onder “eerder en beter” in 
gesprek gaan met ouders, en waarom leidt dit tot een vermindering van kosten? 

Antwoord  

  

Vraagnr 46 

Vraag Tussen de potentiele bezuiniging van € 115.000 en de indicatieve besparing van € 
75.000 is een verschil van € 40.000. Hoeveel van dit bedrag als gevolg van vraaguitval 
en hoeveel in verband met de administratieve kosten? 

Antwoord  

  

  

Vraagnr Vraag van voor het reces 



Vraag Kan worden aangegeven ten aanzien van de onderleggers van de 
bezuinigingen, per post A1 t/m N8 of dit een structurele of incidentele 
bezuiniging is en tot welk taakveld (baten/lasten) deze post behoort. Dit geldt 
ook voor de nieuwe posten die later in de prebegroting zijn toegevoegd. 

Antwoord  

  
 


