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Vraag / antwoord

Inleiding
1

H. TindemansVan Tent

SEB

Inleiding:
Valkenhof heeft 30.000 Euro teruggestort. Waarom? Waar was dit bedrag oorspronkelijk voor bedoeld?
Antwoord:
In 2016 is de subsidie die Valkenhof in 2014 en
2015 ontving definitief vastgesteld. Deze subsidie
(€ 34.092 per jaar) was bedoeld voor maaltijdvoorziening extramurale cliënten uit de gemeente
Valkenswaard. De subsidie is nadat Valkenhof financiële verantwoording heeft afgelegd vastgesteld op basis van de werkelijke kosten. Zodoende
is aan Valkenhof gevraagd om voor de jaren 2014
en 2015 € 14.842 resp. € 15.537 terug te storten.
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H. TindemansVan Tent

SEB
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Er is overschot op activiteitenbudget Ouderenzorg.
Graag een toelichting daarop?
Antwoord:
‘Het activiteitenbudget Ouderenzorg is het budget
dat door het SeniorenBelang Valkenswaard (koepelorganisatie van ouderenbonden in Valkenswaard) wordt aangewend voor uitvoering van projecten en activiteiten ten behoeve van ouderen.
Te denken valt bijvoorbeeld aan de plaatsing van
een aantal zitbanken in de openbare ruimte, een
aantal jaren geleden. Inmiddels maakt het SBV
een ontwikkeling door ‘van uitvoering naar advisering en mede-beleidsvorming’. Daardoor is/wordt
veel minder geld besteed aan concrete uitvoeringsprojecten – in elk geval nog wel aan de organisatie van de jaarlijkse Seniorenmarkt. Er zal
naar de huidige stand van zaken nog wel een
budget nodig zijn, maar in een andere orde van
grootte. Overigens staat dit activiteitenbudget los
van de reguliere subsidie voor het SBV’.
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H. TindemansVan Tent
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WMO toegekende HHT midden ad 510.000 euro:
Vraag; kunt u aangeven hoeveel van de middelen
ingezet zijn voor huishoudelijke hulp toelage?
Antwoord:
Voor de huishoudelijke hulp toelage is € 360.420
besteed. Het resterende bedrag is overgeheveld
naar 2017.
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Algemeen
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-
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28,
35
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49

Prestatie-indicatoren
Op verschillende plaatsen (pagina 28, 35, 49) is
aangegeven dat de realisatie 2016 bij prestatieindicatoren nog niet bekend zijn. We zitten in juni
2017. Van wie zijn we afhankelijk om die cijfers te
krijgen. Zijn ze nu al wel voor handen?
Antwoord:
Voor de indicatoren die nog onbekend zijn, zijn we
afhankelijk
van
de
bron:
www.waarstaatjegemeente.nl. Dit betreft de indicator Aantal ongevallen per 1.000 inwoners op
pagina 28 en Oordeel over afvalinzameling op pagina 35.
We beschikken wel over de volgende indicatoren
op pagina 35:
Percentage huishoudelijk restafval t.o.v. totaal
ingezameld afval: ca. 53%
Oud papier en karton per inwoner op jaarbasis: 55
kg.
Groente-, Fruit- en Tuinafval per inwoner op jaarbasis: 114 kg
Textiel per inwoner op jaarbasis: 3 kg
Glasafval per inwoner op jaarbasis: 21 kg
De indicator Kunststof verpakkingsafval per inwoner op jaarbasis is 10 kg.
M.b.t onderwijs, blz. 49. De cijfers betreffende
leerplicht en VSV zijn in april opgeleverd. Het college en de raad zijn hierover geïnformeerd (zie
RIB 25 april jl.). NB. Het betreffen hier cijfers per
schooljaar en niet per kalenderjaar.
Aantal leerlingen dat in aanraking komt met leerplicht door verhoging inzet leerplichtambtenaar is
in schooljaar 2015-2016 lastig te beantwoorden.
Als we kijken naar het aantal meldingen van relatief en luxe verzuim dat is gedaan voor leerlingen uit Valkenswaard betreft dit 95 meldingen. Leerplicht is gekoppeld aan de school en niet
aan de woonplaats van de leerling. Leerplicht
heeft daarnaast ook nog overige zaken opgepakt,
denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijstellingsverzoeken en adviesvragen.
Let wel: dit zegt dus niet alles over de inzet van
leerplicht Valkenswaard, omdat deze leerplichtambtenaren gekoppeld zijn aan de school en niet
aan de woonplaats. Zij nemen dus ook dossiers
van leerlingen uit bijv. Bergeijk en Waalre in behandeling.
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Valkenswaard telde, afgaand op de indicatieve
vsv-cijfers, 36 nieuwe voortijdig schoolverlaters
op 1 oktober 2016. Dit zijn er 6 meer dan op teldatum 1 oktober 2015. Het percentage Valkenswaardse vsv’ers over schooljaar 2015-2016 bedraagt 1,4%. Dat is lager dan het regionaal gemiddelde. Het gaat hier om voorlopige cijfers, definitieve cijfers zijn nog niet bekend.
Tevredenheid over basisscholen t.o.v. landelijk
gemiddelde is niet te achterhalen. Wanneer we
kijken naar score van het onderwijs als het gaat
over de kwaliteit van het onderwijs (incl. volwassenonderwijs), uitgedrukt in een score van 0 (zeer
laag) tot 100 (zeer hoog) scoren de scholen in
Valkenswaard 56 punten tegenover landelijk 53
punten.

1. Wonen
5

M. Wijnen

RBP

VL

26

Programma Wonen; Infrastructuur
overdracht N69:
Graag zie ik de verslagen van die overleggen (en
zo mogelijk ook van 2017)?
Antwoord:
Er is een logboek bijgehouden van de gesprekken
over de overdracht van de N69. Dit logboek hebben wij ter inzage gelegd bij de griffie.

2. Werken
6

E. Buiter

W&I

VL

54

Programma Werken; Bedrijvigheid
Prestatie-indicatoren
verschrijving bij werkloosheid? We zitten toch
0,8% lager i.p.v. hoger dan landelijk cijfer
Antwoord:
Het is inderdaad een verschrijving. De werkloosheid is lager dan landelijk.

3. Vrije tijd
7

H. TindemansVan Tent

SEB
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68

Programma Vrije Tijd; Recreatie
overnachtingen
We hebben 6500 overnachtingen minder gehaald
dan wat we ons als doel hebben gesteld. Waarom?
Wat is hier de oorzaak van?
Antwoord:
We zien dat er minder overnachtingen zijn geweest bij de campings De Brugse Heide en Dommelvallei. Daarnaast zien we minder overnachtingen bij Harba Lorifa en hotel De Valk. De oorzaak
is niet bekend.
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E. Buiter
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Programma Vrije Tijd; Sport
In de raadsvergadering van 21 april 2016 geeft de
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wethouder aan dat we een beleidsmedewerker
sport krijgen (andere gaat weg per 1 augustus),
een accountmedewerker en een beheerder voor
de accommodaties. Heeft dit tot extra kosten geleid? Als dat zo is, waarom vind ik die niet terug in
de financiële verantwoording?
Antwoord:
Dit heeft niet tot extra kosten geleid. De inzet van
de drie genoemde medewerkers is binnen de
daarvoor bestemde budgetten gebleven.

4. Welzijn
9

H. Tindemans
Van
Tent

SEB
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Programma Welzijn; Zorg
Een prestatie-indicator is softdrugsgebruik bij de
jongeren. Het lijkt alsof het drugsprobleem kleiner
is geworden, maar wat weten we van harddrugsgebruik. Is dat in de plaats van softdrugs gekomen?
Antwoord:
Uit cijfers van de GGD blijkt dat het aantal jongeren dat in de afgelopen 4 weken drugs had gebruikt is toegenomen van 0,4 % in 2011 naar 1%
in 2015. De GGD meldt hier het volgende over:
Echter uit signalen van JGZ- en preventiemedewerkers, maar ook vanuit jongerenwerk en politie,
blijkt dat de enquête van de Jeugdmonitor mogelijk een onderschatting oplevert. Het is erg lastig
om via deze methode voor dit onderwerp een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid te maken.
Uit een onlangs door ons uitgevoerd panelonderzoek onder 16-30 jarigen weten we bijvoorbeeld
dat de helft van de jongeren drugsgebruik tijdens
party’s en festivals normaal vindt. Ook zegt 8%
van de 16-17 jarigen en 35% van de 18-30 jarigen dat binnen hun vriendenkring XTC of MDMA
wordt gebruikt. Eén op de zes 18-30 jarigen geeft
aan zelf soms of regelmatig drugs te gebruiken.
Kijk hier voor meer uitkomsten van het panelonderzoek.”
Deze tekst komt uit de jeugdmonitor 2015 van de
GGD.
http://jeugdmonitor2015.ggdbzo.nl/gemeentevalkenswaard#!/drugsgebruik
Meer
informatie
in
de
jeugdmonitor:
http://cdn.instantmagazine.com/upload/4656/tab
ellenboek_jeugdmonitor_12-18_jarigen_20152016_gemeente_valke.68e8723c0c71.pdf
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5. Bestuur en organisatie
Paragrafen
10
M. Bax

DIR
/GRS
A2

VL

114

Weerstandvermogen en risicobeheersing
Belangrijke risico’s
Wat bedoelt het college precies met de opmerking: In de berekening wordt uitgegaan van een
overdracht van een jaar, waarin de medewerker
50% productief is?
Antwoord:
Het kost tijd om een nieuwe medewerker te laten
inwerken. Het kan tot een jaar duren voordat de
nieuwe medewerker het productieniveau haalt van
de ervaren collega’s. Daarnaast zijn er collega’s
die de nieuwe mensen moeten inwerken, zijn er
eventueel cursussen en opleidingen en wordt de
nieuwe medewerker gedurende de inwerkperiode
gecoacht. De gemiddelde leeftijd t.o.v. vorig jaar
is licht gestegen. Daarnaast is de groep 55+ flink
gegroeid. Wanneer deze medewerkers uitstromen,
moet de kennis overdragen worden of die moet
worden ingekocht (bijvoorbeeld door opleidingen
of inhuur van derden).
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M. Bax
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Weerstandvermogen en risicobeheersing
Klopt het dat er verkeerde cijfers staan in het
plaatje? Moet 2.243 niet 2.423 zijn? Moet 2.019
niet 2.1807 zijn?
Antwoord:
Correct. Na correctie ziet het plaatje als volgt uit:
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M. Wijnen
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Onderhoud kapitaalgoederen: voorziening
riolering
Alinea net boven “groen”: Met welk bedrag zijn we
in 2016 gestart met de voorziening voor het GRP?
Wat hebben we gedaan / uitgegeven in 2016?
Antwoord:
Op pagina 195 ziet u het verloop van de voorziening riolering. Het saldo op 1-1-2016 bedroeg €
4.396.000 en in 2016 is een bedrag van €
217.000 onttrokken ter dekking van het verschil
tussen de kosten en opbrengsten binnen het product riolering. In de paragraaf lokale heffingen,
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onderdeel rioolheffing is een toelichting opgenomen (pagina 110).
13

M. Wijnen
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Onderhoud kapitaalgoederen: voorziening
speelvoorzieningen
Met welk bedrag zijn we in 2016 gestart met de
voorziening voor speelvoorzieningen? Wat hebben
we gedaan / uitgegeven in 2016?
Antwoord:
Reserve speeltoestellen
Op pagina 191 ziet u het verloop van de reserve
speeltoestellen. Het saldo op 1-1-2016 bedroeg €
639.000. Jaarlijks wordt een bedrag van €
133.000 aan de reserve toegevoegd. In 2016 is
een bedrag van € 4.000 onttrokken ter voorbereiding van vervanging van speeltoestellen.
Reserve in stand houden buitenterrein peuterspeelzalen
Op pagina 191 ziet u tevens het verloop van de
reserve in stand houden buitenterrein peuterspeelzalen. Het saldo op 1-1-2016 bedroeg €
95.000. Jaarlijks wordt een bedrag van € 5.000
aan de reserve toegevoegd. In 2016 hebben geen
onttrekkingen plaatsgevonden.
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M. Bax
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Onderhoud kapitaalgoederen: voorziening
onderhoud onroerende zaken
Met welk bedrag zijn we in 2016 gestart met de
voorziening voor onderhoud onroerende zaken?
Wat hebben we gedaan / uitgegeven in 2016?
Antwoord:
Op pagina 195 ziet u het verloop van de voorziening onderhoud onroerende zaken. Het saldo op
1-1-2016 bedroeg € 2.670.000. Jaarlijks wordt
een bedrag van € 427.000 aan de voorziening
toegevoegd. In 2016 is een bedrag van € 334.000
besteed aan het onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen.
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M. Wijnen
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Onderhoud kapitaalgoederen: reserve tractie
Met welk bedrag zijn we in 2016 gestart met de
voorziening voor tractie?
Antwoord:
De reserve had op 1-1-2016 een saldo van
€ 210.000.
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A.
Ederveen
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Bedrijfsvoering: informatieveiligheid
Wat heeft u gedaan n.a.v. het ontdekken van de
datalekken (anders dan de burgers daarvan in
kennis te stellen). Wat zijn de gevolgen geweest
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van die datalekken?
Antwoord:
Alle zeven datalekken zijn gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit heeft niet geleid
tot een reactie van de AP.
Naar aanleiding van het ontdekken van deze datalekken zijn de betreffende bestanden/pages verwijderd en is veel ingezet op bewustwording van
de medewerkers door middel van presentaties,
werkoverleggen en intranet: bewust zijn van de
risico’s van werken met persoonsgegevens, bij alle
vormen van communicatie alleen de hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens delen, zo veel als mogelijk anonimiseren, delen informatie met ketenpartners alleen bij wettelijke basis of toestemming
betrokkene. Ook is een presentatie verzorgd door
externe deskundige (deskundige informatiebeveiliging, journaliste en auteur van het boek “komt
een vrouw bij de hacker”) om medewerkers te
wijzen op de gevaren van datalekken.
Al is de kans klein, identiteitsfraude zou het gevolg kunnen zijn van deze datalekken. Er zijn ons
geen feitelijke nadelige gevolgen bekend.
Jaarrekening
17
- BOR/
RBP

VL

183

Toelichting op de balans
Graag een toelichting op tabel 1 (Grond, weg en
waterbouwkundige werken): waarom is er in totaal maar zo weinig geactiveerd t.o.v. beschikbaar
krediet? Wat is er al aanbesteed in 2017 voor de
1,9 miljoen Euro die we nog beschikbaar hadden
op 31 december?
Antwoord:
Zie onderstaande overzicht.

Projecten (* € 1.000)

Restant
krediet

Reconstructie Leenderweg

220

2e reconstructie Maastrichterweg

154

N-69: Programmaplan

16

Grootschalig herstel asfaltwegen

685

Groene uitstraling buiten de bebouwde kom

37

Groene uitstraling binnen de bebouwde kom

117

Natuurpoort Luikerweg

111

Toelichting
Het project bevond zich in de afrondende fase
en is in eerste kwartaal 2017 opgeleverd.
Het project is in 2016 afgerond en het restantkrediet valt vrij. In de bijlage 1 kredieten is de
vrijval weergegeven (pagina 219).
De financiële afwikkeling vindt in eerste kwartaal 2017 plaats.
In 2016 heeft de voorbereiding plaatsgevonden en in 2017 heeft aanbesteding plaatsgevonden. Uitvoering start tweede kwartaal.
Het project is uitgevoerd. Het restant krediet
betreft nazorgtraject (watergeven, inboet,
etc.)
Vanwege plantseizoen (maart tot en met mei)
is een deel in 2016 uitgevoerd en het restantkrediet zal in 2017 worden aangewend.
In 2016 zijn vooral de procedures inzake ver-
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Vervanging parkeerautomaten

234

Verkeersregelinstallaties

142

Vervanging openbare verlichting
mastmateriaal
Vervanging openbare verlichting
armaturen

44
6

gunningen doorlopen. In 2017 zijn openbare
verlichting en natuurontwikkeling uitgevoerd.
Na de zomer worden de infrastructuur aangepast en plaatsen hekwerk.
Parkeerautomaten zijn in 2016 geplaatst. In
2017 vindt de technische oplevering plaats.
Daarnaast is een deel van het restant krediet
bestemd voor het digitale proces.
In 2016 heeft de voorbereiding plaatsgevonden en in 2017 heeft aanbesteding plaatsgevonden. Uitvoering start tweede kwartaal
2017.
De financiële afwikkeling vindt in eerste kwartaal 2017 plaats.
De financiële afwikkeling vindt in eerste kwartaal 2017 plaats.
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