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Toelichting meicirculaire
Vraag
Antwoord

Vraag

Antwoord

Met welk percentage houdt het Rijk rekening bij de prijsindexatie in de meicirculaire en kunnen we de percentages van Rijk en
gemeente parallel laten lopen?
In de meicirculaire 2015 is de volgende prijsontwikkeling (bruto binnenlands product) opgenomen:
- 2015: 1%
- 2016: 0,8 %
- 2017: 0,5%
- 2018: 0,5 %
- 2019: 0,5 %
De percentages kunnen niet in de volle breedte gelijk worden gesteld omdat op voor bepaalde posten in de begroting contracten zijn
afgesloten waar mogelijk andere indexeringen vastliggen in de contracten. Deze proberen we wel ter discussie te stellen echter dat zal
niet altijd mogelijk zijn om deze neerwaarts te kunnen bijstellen.
Klopt het dat de negatieve mutatie vanuit de meicirculaire nog niet verwerkt is in het nieuwe overzicht Kiezen met Visie in de brief?
Zo ja, klopt het dan dat deze negatieve mutatie leidt tot een negatiever saldo van de worst case scenario?
De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2016 is gebaseerd op de meicirculaire 2015.
Voordat de uitkomsten voor 2016 berekend zijn is eerst de herziene uitkering 2015 berekend. In de herziene uitkering 2015 is rekening
gehouden met de mutaties van de meicirculaire 2015.
Bij de berekening van het verschil van de algemene uitkering 2016 wordt uitgegaan van de herziene uitkering 2015. Hierdoor is er al
rekening gehouden met de negatieve mutatie en hoeft dit niet meer verwerkt te worden in het nieuwe overzicht.
De totale herziene uitkering 2015 bedraagt € 71.366.969,--. De voor de begroting 2016 becijferde algemene uitkering bedraagt €
71.695.879,--.

Thema Economie
Format

Vraag
Geen vragen/toezeggingen

Thema’s Woonklimaat 1 en 2

1

Vragen en antwoorden commissievergadering Kiezen met Visie” 17 juni 2015
Format

Vraag
Geen toezeggingen of openstaande vragen

Thema Zorg
Format
Vraag
Antwoord

Vraag
Nagegaan wordt of het laten deelnemen van Punt Welzijn bij aanbestedingen toegevoegde waarde heeft en zo ja wordt bekeken
of dit mogelijk is.
Wij zien geen meerwaarde in het aanbesteden van professioneel welzijnswerk. Wij zijn tevreden over Punt Welzijn en zijn rol (als
netwerkorganisatie) in en kennis van de Weerter samenleving.. Het Rekenkamerrapport onderstreept dit en bevestigt bovendien
het belang van partnerschap boven puur zakelijk opdrachtgeverschap.
Wij sluiten evenwel niet uit dat Punt Welzijn een (extra) bijdrage kan leveren aan de transformatie van maatwerk- naar algemene
voorzieningen. Dat kan – voor zover van toepassing – door (deelname aan) inkoop/aanbesteding van diensten, maar ook door
subsidiering..
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