
Technische vragen bij Raadsvoorstel Jaarrekening 2021

Nr. Vraag Partij Antwoord
1 Pagina 33: 56-64% van bewoners geeft rapportcijfer van 7 of 

hoger voor kwaliteit van de buitenruimte. Wordt daarmee de 
streefwaarde gehaald? A) Wat is precies die streefwaarde? 

SGP Bij de begroting van 2018 is voor de effectindicator streefwaarde kwaliteit 
buitenruimte inderdaad een 7 als streefwaarde vastgesteld (zie kolom 
effect indicator). Met het rapportcijfer 2021 voldoen we dus aan die 
streefwaarde.

2 Pagina 55: Onze lokale lasten 
voor meerpersoonshuishoudens geven een mooie lijn weer in 
de COELO ranglijst. Ik zie echter dat volgens COELO de lasten in
2022 (staat uiteraard niet in deze jaarrekening) 870€ zijn. Dat is
10% hoger dan in 2021. Hoe is dat te rijmen met wat hier staat:
‘In de begroting 2022 is daarom voor 2022 en 2023 een stijging
van 1,55% opgenomen’?

 (https://www.coelo.nl/index.php/atlas-lokale-lasten)
(in 2018/2019/2020/2021 769/765/783/789€ en 
COELO rangnummer 247/204/169/120) 

SGP De € 870 zijn de totale woonlasten (ozb, reiniging, riolering). De stijging van 
het OZB-tarief van 1,55% is daar dus onderdeel van. Het werkelijke OZB-
bedrag is wat hoger, door enerzijds een hogere stijging van de WOZ-
waarden dan geraamd en anderzijds doordat een deel van de gederfde 
precario-opbrengsten op kabels en leidingen van nutsbedrijven zijn 
verrekend in de OZB. Ook is het tarief afvalstoffenheffing met € 20 per jaar 
verhoogd. Dit samen maakt de verhoging van 10% op de woonlasten.

3 Pagina 87 bij GR GEVUDO wat wordt bedoeld met het feit dat 
informatievoorziening van Gevudo een aandachtspunt is?

SGP Bij opstelling van de begroting wordt een risicoanalyse opgesteld, zo ook 
destijds voor de begroting 2021. Deze kwalificatie is op dat moment 
meegegeven omdat de tijdigheid van het aanleveren van de P&C 
documenten aandacht behoefde en transparantie beperkt was. Door 
gemaakte afspraken wordt gewerkt aan verbetering van transparantie en 
snelheid van informatievoorziening. De resultaten daarvan zijn inmiddels 
zichtbaar.

tel:+31769765783
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.coelo.nl%2Findex.php%2Fatlas-lokale-lasten&data=05%7C01%7Cna.de.leeuw@alblasserdam.nl%7C4e0f318d878a47a1923108da5e6d8e62%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637926121877109931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aKOBl5Ws4yT1ITWHhpSPFu8qVc8Yxx2%2Bxa%2B5v9ads%2FY%3D&reserved=0

