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Actuariele onderbouwing pensioenvoorziening:
In 2015 extra dotatie van 500.000 en in 2016 een
extra dotatie van 334.000 aan de voorziening voor
pensioenen van wethouders omdat het benodigde
eindkapitaal niet wordt gehaald.
Graag de onderbouwing en een uitleg waarom
pensioen van wethouders wel gecompenseerd
worden. Een verlaging van de rekenrente en de
verhoogde levensduur..... Wat kan de gemeenteraad doen om dit negatieve effect te stoppen?
Antwoord:
Het is een wettelijke verplichting die voortvloeit
uit wet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De gemeente is verantwoordelijk
voor het dragen van deze pensioenlasten. De parameters waarmee rekening wordt gehouden zoals
rekenrente en verwachte levensduur worden door
het rijk bepaald. Gemeente heeft hier geen invloed op.
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Resultaat Programma Welzijn:
Een structureel tekort van €900.000 en een incidenteel tekort van € 1.142.000
Welke maatregelen worden direct genomen om
deze ontwikkeling te stoppen?
Nog te betalen schulden Sociaal Domein
€2.767.000
Antwoord:
Over het tekort binnen het sociaal domein is de
raad middels de Raadsinformatiebrief van 25 april
2017 geïnformeerd. Er wordt een betere verbinding gelegd tussen de begroting en uitgaven. Tevens wordt er gewerkt aan een verplichtingenadministratie. Op die manier kan het systeem doorrekenen wat er in totaal aan kosten op de gemeente afkomt voor de betreffende afgegeven
beschikkingen. Op die manier zijn we in staat eerder te signaleren wanneer er sprake is van overschrijding. Daarbij moet worden opgemerkt dat de
gemeente op basis van de Jeugdwet verplicht is
om jeugdhulp te verstrekken indien daar behoefte
aan is. In die zin is de gemeente slechts beperkt
in staat om te sturen hierop. Wel wordt de komende periode ingezet op preventief jeugdbeleid,
zodat alle mogelijkheden aan de voorkant zo mogelijk nog optimaler benut worden.
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De nog te betalen schulden Sociaal Domein ad
€ 2.767.000,- hebben betrekking op:
 College heeft besloten niet te
bevoorschotten aan B-aanbieders conform
het regionale voorstel. Valkenswaard heeft
gekozen om alleen op basis van een
factuur te betalen waar de zorg op
cliëntniveau gespecificeerd is. een bepaald
aantal aanbieder heeft hier gebruikt van
gemaakt. Deze zorg is als nog te betalen
opgenomen. circa 1 miljoen.
 Contractueel worden trajecten jeugd pas
na het afsluiten van een traject
gefactureerd. Aanbieders moeten om het
jaar te kunnen afsluiten een opgave doen
van het zogenaamde onderhanden werk.
Dit zijn uren die al wel ingezet zijn voor
zorg maar die nog niet gefactureerd zijn
(en pas bij afronden van het traject worden
gefactureerd). Wij moeten het onderwerk
als kosten in 2016 meenemen.
 Declaraties die via GWS in 2017 worden
ontvangen, worden als nog te betalen
facturen op de balans gezet.
 Regionale afrekening (jeugdplus, JB/JR,
DVO Eindhoven) zijn als te betalen kosten
opgenomen omdat de definitieve facturen
via Eindhoven nog niet ontvangen zijn.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Meerjarencontract brandstof met Gulf oil Nederland B.V. Tot 2030? pagina 201.
zeer lange looptijd zonder consultatie of toestemming van de raad nodig?
Antwoord
Het betreft een typefout. Er dient te staan zonder
einddatum. Het betreft een raamovereenkomst uit
2012 die jaarlijks opzegbaar is. In de overeenkomst is geen deadline benoemd.
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