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Septembercirculaire

Geachte mevrouw Ouwehand,

Bijgaand treft u de beantwoording aan van vragen die gesteld zijn door de fractie van
Gemeentebelangen naar aanleiding van de septembercirculaire 2014.
1

Minder BCF heeft
heeft dat nog effecten op de tariefstelling
tariefstelling van gemeentelijke producten,
m.a.w. moeten de tarieven van de gemeente waar vroeger BTW bijgeteld mocht
worden, naar beneden bijsteld worden ? Wat zijn daarvan de financiele
consequenties ?

Het BCF-plafond is naar beneden bijgesteld (minder meer). Dit heeft op dit moment geen
consequenties voor tariefstellingen. Wanneer er in de toekomst een uitname zal
plaatsvinden zou dit effect kunnen hebben op de tarieven. Aangezien er geen directe
relatie bestaat tussen een eventuele uitname en de diverse aktiviteiten waarop wij nu
inkoop-btw terug vorderen, is op dit moment niet te zeggen wat eventuele
consequenties zijn. Eventuele aanpassingen lopen altijd via de Tarievennota naar uw
raad.
2

De korting op
op de WMO is nieuw naar we aannemen.
aannemen. Wat zijn de consequenties
consequenties voor
de bewoners van Oostzaan. Nog minder geld voor WMO taken ?

Zie voor beantwoording vraag 5

3

Reintegratie budget, Zijn de beleidsmatige consequenties nu al duidelijk, zo nee
wanneer wel ?

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

In het beleidsplan dat binnenkort in de Raad wordt behandeld zijn de cijfers van de
septembercirculaire al verwerkt.

4

De nieuwe objectieve verdeelsleutel geeft voor de WMO een bedrag van € 832.000,
dat betekent, als ik de tabellen,
tabellen, lees een objectieve verlaging
verlaging t.
t.o.v. van eerdere
cijfers, klopt deze conclusie ?

Deze conclusie is niet juist. In de eerste tabel staan de huidige bedragen m.b.t. de
decentralisatie AWBZ naar WMO. Gemiddeld gaat het om € 530.000, dus de nieuwe
verdeling geeft een voordeel.
5

Uitgangspunt is dat alles binnen het sociaal domein
domein budget neutraal verloopt.
Betekent dit dat alle budget verminderingen door andere berekeningswijze
berekeningswijze of
anderszins, zoals naar beneden bijgestelde budgetten vanuit DenHaag
DenHaag,, ten kosten
gaat van de in te zetten
zetten middelen voor de Oostzaanse hulpbehoevende ?

Dit is juist. Dit heeft de aandacht van het college.
6

Is het mogelijk om de datum van uitgifte van publicatie van B&W,
B&W, zoals over het
onderwerp september circulaire,
circulaire, op de publicatie zelf zichtbaar te maken ?

Dit is mogelijk en zal in het vervolg gebeuren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

R. Schaatsbergen

P.F. Leegwater

secretaris

burgemeester
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