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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)
Geachte leden van de raad,

Aan u is toegezonden de door de fractie Drentse Ouderenpartij Partij, met toepassing van
artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, gestelde
schriftelijke vragen, ingeboekt onder nummer 12.432868, betreffende 'inkomsten
zorgaanbieder opgenomen als baten en lasten in de gemeentelijke begroting'.
Overeenkomstig de gedane toezegging treft u bijgaand aan een afschrift van de brief die is
gezonden ter beantwoording van de gestelde vragen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de
de gemeentesecretaris,
gemeentesecretaris,

dgjjttřgeiutílisterr---^

A.J. Mewe
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Beantwoording vragen inzake inkomsten zorgaanbieders in gemeentelijke begroting 2013
Geachte heer Schoo,
Op 12 november j l . heeft u ons, op grond van artikel 38 van het reglement van orde,
een aantal vragen gesteld die betrekking hebben de inkomsten zorgaanbieders
(tariefsbij drage algemene voorziening schoonmaakondersteuning) opgenomen als
baten en lasten in gemeentelijke begroting 2013 en meerjarenbegroting. In deze brief
worden deze vragen beantwoord. Voor de helderheid en de leesbaarheid is ervoor
gekozen om de vragen in de brief over te nemen en per vraag een kort antwoord (in
cursief) te formuleren.

Vraag 1;
De 800.000 tariefsbijdrage van zorgaanbieders is opgenomen in de bate eigen
bijdrage, Maar in welke post bij de lasten in de Wmo paragraaf is de 800.000
tariefbij drage opgenomen?
De tariefsbijdrage is in de Wmo paragraaf bij de lasten opgenomen onder de post
schoonmaakondersteuning.

Vraag 2 ;

In welke rekening i n de baten is deze tariefsbijdrage opgenomen bij programma 10
van de begroting 2013?
De tariefsbijdrage is binnen programma 10 bij de baten opgenomen onder de
productgroep 041 zorgvoorzieningen (Blz. 92).

Vraag 3:
In welke rekening bij de lasten is deze tariefsbijdrage opgenomen bij programma 10
van de begroting 2013?
De tariefsbijdrage is binnen programma 10 bij de lasten opgenomen onder de
productgroep 041 zorgvoorzieningen (Blz. 92).
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Vraag 4;

Wanneer heeft de accountant het verzoek ļ advies hier voor gedaan? Staat dit verzoek
I advies op schrift en zo ja kunnen wij deze krijgen?
Er is tijdens de begrotingsvergadering van 2 november 2012 telef onisch contact met
de accountant opgenomen om nogmaals bevestigd te krijgen dat bruto
verantwoorden de enige juiste manier is (ook wel het non-salderingsbeginsel
genoemd).

Vraag 5:
Wat was de exacte motivatie van het advies ļ ver zoek van de accountant om de
tariefsbijdrage die door zorgaanbieders wordt ontvangen in de begroting op te nemen
als baten en lasten van de gemeente?
Op grond van onze uitleg van de wettelijke voorschriften, zie hiervoor, hebben wij gekozen
voor de verantwoording zoals opgenomen in de begroting. Deze werkwijze is dus afgestemd
met de accountant en de accountant geeft aan dat onze werkwijze de enige juiste is.

Vraag 6:
Komt er nog een begr otingswijziging ļ aanpassing, waarin staat vermeld dat er
800.000 verwerkt zit in de begroting die geen betrekking heeft op de baten j lasten
van de gemeente? Ook omdat het college aangaf dat dit eigenlijk wel had moeten
worden vermeld.
De genoemde bedragen zijn al verwerkt in de begroting 2013. Er komt dus geen
begrotingswijziging meer. Een en ander als uitvloeisel van het door de Raad op 29
maart jl. aangenomen Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2012 - 2016.
De verwerking in de begroting is conform de voorschriften dat zowel de baten als de
lasten in de begroting moeten worden verwerkt (de zgn. bruto-methode); de baten
en lasten worden echter niet af zonderlijk zichtbaar gemaakt in de begroting.

Vraag 7:
Wordt aan de Provincie wel aangegeven dat er een bedr ag van 800.000 in de
begroting zit van zorgaanbieders? Zo ja, kunnen wij een kopie van dit bericht krijgen?
Zo nee, waar om wordt dit niet vermeld, want het college gaf aan dat dit richting de
raad wel had gemoeten.
Er is geen verplichting om dit af zonderlijk aan de provincie te melden.
De begroting wordt conf orm de voorgeschreven presentatie
voorschri
f ten
aangeboden bij de Provincie.

Vraag 8:
Zitten er nog meer baten in de begroting 2013 en meerjarenbegroting van de
gemeente die door derden, niet de gemeente, worden ontvangen? Zo ja, om welke
posten gaat het en om welke bedragen?
Bij de uitvoering van het Collectief vervoer worden baten geïncasseerd door de
vervoerder. De inkomsten bedragen ^s^3-4 7^- Zowel de lasten als baten worden in
de administratie opgenomen.
Q

Vraag Q;
Zitten er nog meer lasten in de begroting 2013 en meerjarenbegroting van de
gemeente die door derden, niet de gemeente, worden betaald? Zo ja, om welke posten
gaat het en om welke bedragen?
Er zijn verder geen lasten f baten in de begroting verwerkt waarvan de geldstroom
niet via de gemeente loopt.
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De met de beantwoording van uw vragen (met betrekking tot de algemene
voorziening die op 12 en 13 december 2012 zijn binnen gekomen) gemoeide kosten
bedragen C 962,-Wij verwachten u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
A.J. Mewe

