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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)

Geachte leden van de raad,

Aan u zijn toegezonden de door de fractie Burgerbelangen Gemeente Emmen, met toepassing
van artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, gestelde
schriftelijke vragen, ingeboekt onder nummer 12.434651, betreffende 'Wmo cijfers begroting
- uitleg college om tariefsbijdrage van de zorgaanbieders op te nemen in de 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 gemeentesecretaris,

de burgemeester,.
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Beantwoording vragen inzake Wmo cijfers in de begroting

Geachte heer Halm,
Op 16 november j l . heeft u ons, op grond van artikel 38 van het reglement van orde, een aantal
vragen gesteld die betrekking hebben op de Wmo cijfers in de begroting en de uitleg van het
college over de tariefsbijdrage. 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 l :
Kan het college aangeven volgens welke boekhoudregels, landelijk en intern, de tariefsbijdrage
die zorgaanbieders ontvangen en niet de gemeente worden opgenomen als last en als bate in
de begroting en jaarrekening? Graag met concrete verwijzingen.
Conform het Besluit Begroti ng en Verantwoording provi nci es en gemeenten (BBV)
voor gemeenten en provincies. Zoals i n het BBV genoemd i s bruto verantwoorden de eni ge
juiste mani er zowel bi j de lasten als bij de baten. Di t wordt ook wel het nonsalderingsbeginsel
genoemd.
Vraag 2:
Kunnen wij een gedetailleerde specificatie krijgen van het bedrag van C 16.618.350 dat als
schoonmaakondersteuning is opgenomen in de nieuwe Wmo paragraaf in de begroting 2013?
Het bedrag wordt als volgt

gespec
iif ceerd.

Apparaatskosten
Uitvoeringskosten derden
Persoonsgebonden budget
Schoonmaakondersteuning i( ncl.
tariefsbijdrage)
Totaal

817.772
293.573
350.000
15.157.005
16.618.350

Gemeente Emmen,
19 december 2012, blad 2
De met de beantwoording van uw vragen gemoeide kosten bedragen C 333,-

Wij verwachten u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
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burgemeester
en wethouders van E m m e ą " de burgemeester/
^
de
entesecretaris

A.J.

cm

