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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP 

 

 

Onderwerp  

Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP conform artikel 50 RvO gemeenteraad West Betuwe. 

 

Kennisnemen van 

Op 26 oktober 2020 heeft de SGP fractie drie vragen gesteld aan het college van B&W over de 

begroting van het sociaal domein. Deze vragen zijn gesteld conform artikel 50 RvO gemeenteraad 

West Betuwe. Middels deze raadsinformatienota beantwoorden wij deze vragen. 

 

Inleiding 

De drie vragen van de fractie SGP hebben betrekking op de begroting van het sociaal domein. 

Hieronder worden deze beantwoord. 

 

Kernboodschap 

1. Wilt u aangeven op welke wijze de clusters aansluiten op de taakvelden in de 

programmabegroting? Met andere woorden: welk (sub)taakveld hoort bij welke cluster (of 
andersom)? 
 
De begroting van West Betuwe bestaat uit 10 programma’s. Onder deze programma’s 
hangen taakvelden. Een taakveld kan bij meerdere programma’s voorkomen. De gemeente is 
vrij om zelf de programma’s te bepalen, maar de taakvelden zijn wettelijk voorgeschreven in 
het Besluit Begroting e Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Onder de combinatie 
programma/taakvelden vallen activiteiten. De clustering in het beleidsplan gaat uit van de 
activiteiten en er is dus geen directe relatie met de programma’s en taakvelden.  
 
In bijlage 2 is een aansluiting gemaakt tussen de clusters in het beleidsplan en de 
programma’s met bijbehorende taakvelden. Daarnaast is nog een aansluiting gemaakt 
tussen de (nieuwe) begroting 2021 en de clusterindeling. 
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2. Wilt u aangeven op welke wijze de bedragen uit het beleidsplan aansluiten op de 

bedragen uit de programmabegroting? Welke clusters c.q. (sub) taakvelden blijven 
hier buiten beschouwing? 

 
In bijlage 3 zijn de jaarschijven 2021 van de programma’s 5, 6, 7 en 10 opgenomen conform 
pagina 180 tot en met 185 van de Programmabegroting 2021. Hierbij is aangegeven hoe het 
aansluit met de clusterindeling volgens het beleidsplan. 
 

3. Op pagina 9 en 10 van het beleidsplan zijn taartdiagrammen opgenomen met de 
aantal unieke jeugdzorg- en Wmo-cliënten over 2019 en 2020. 
Graag ontvang ik van u een overzicht van deze productcategorieën met vermelding 
van de bijbehorende baten en lasten conform de jaarrekening 2019. 

 
De genoemde taartdiagrammen hebben betrekking op het aantal unieke jeugdzorg en wmo 
clienten. Er staat uitgewerkt welk type zorg deze cliënten ontvangen. De  zorgproducten van 
de unieke jeugdzorgcliënten zijn onderdeel van het cluster jeugd. De zorgproducten de unieke 
wmo cliënten zijn onderdeel van het cluster wmo.  
In de jaarrekening 2019 vindt u op bladzijde 133 een overzicht van de lasten en baten van het 
programma sociaal domein en volksgezondheid. Deze zijn geordend naar taakveld. De 
taakvelden die betrekking hebben op de jeugdzorg in de taartdiagram zijn taakveld 6.72 en 
een deel van taakveld 6.82. De taakvelden die betrekking hebben op de Wmo zorg in het 
taartdiagram kunt u vinden onder de taakvelden 6.6 en 6.71. In deze taakvelden zijn niet 
alleen de zorgkosten opgenomen maar ook andere kostensoorten.  
Op bladzijde 137 van de jaarrekening 2019 vindt u een uitgebreide toelichting van de 
overschrijdingen jeugd en wmo.  Meer informatie over de taakvelden kunt u vinden op:  
https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/document  
 

Consequenties 

n.v.t. 

 

Financiën 

n.v.t. 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Vervolg 

n.v.t. 
  

https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/document
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


