Memo
Datum 4 oktober 2004
Aan Leden van de gemeenteraad
van Wethouder Financiën
Doorkiesnummer

onderwerp Beantwoording vragen, gesteld door Raadscommissie Bestuur en Middelen 29-9-2004

Geachte leden van de gemeenteraad,
Tijdens de genoemde commissievergadering zijn vragen gesteld over het saldo Kostenplaatsen en
over de Zalmsnip. Bijgaand treft u de beantwoording aan.

Hoogachtend,

B.A. van der Zwaan

Toelichting op Saldi kostenplaatsen van Stadsontwikkeling van € 1.045.000.
Op pagina 18 van de Interimnota 2004 wordt melding gemaakt van een incidenteel nadelig saldo op
Saldi Kostenplaatsen van Stadsontwikkeling (SO) van € 1.045.000. Dit is een technische post. Binnen
de sector SO had deze post in de interimnota niet meer mogen voorkomen. Het zijn vooral de
innovatieprojecten en de kosten van het management geweest die binnen deze sector zijn
"geparkeerd" op de Saldi Kostenplaatsen. Het was de bedoeling geweest om deze lasten aan het
begin van het jaar toe te rekenen aan de producten van SO door de exploitatiebudgetten daarvan te
verlagen. In 2004 zijn via de innovatieprojecten kostenbesparingen gerealiseerd die hebben geleid tot
lagere exploitatielasten op de diverse producten van SO ten opzichte van de begroting. Met het
managementteam van SO is afgesproken dat de voor 2004 in de begroting opgenomen
bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd zullen worden. Voorbeelden daarvan de producten "wijken",
"parkeren" en "verkeersveiligheid". Op 30 juni 2004 was de administratie binnen SO hier nog niet op
aangepast. In de jaarrekening 2004 zal deze post overigens wél moeten zijn toegerekend naar de
producten van SO.
Deze tijdelijke verstoring maakt de financiële prognose voor SO in totaliteit niet anders. Tegenover het
nu genoemde totale nadeel staan diverse voordelen binnen de producten van SO tot hetzelfde
bedrag, omdat deze kosten nog niet zijn doorbelast. Deze voordelen zijn door het grotere aantal
verspreid in relatief kleine bedragen en komen om deze reden niet allemaal voor in de opsomming
van de grote verschillen op pagina 18 van de interimnota.

Toelichting op voordeel op uitkeren van de Zalmsnip ad € 224.000.
De gemeente Dordrecht ontvangt jaarlijks op basis van het aantal vastgestelde wooneenheden een
bedrag voor de uitkering van de zalmsnip. De basis voor het aantal wooneenheden is vastgesteld per
1 januari 1998 door het CBS. Jaarlijks wordt het aantal wooneenheden aangepast op basis van
opgaven van de afdeling Bouwen & Wonen.
Dordrecht heeft gekozen voor de meest ruime uitleg van de zalmsnip. Concreet is die als volgt:
leder zelfstandig of onzelfstandig huishouden krijgt eenmaal per jaar de zalmsnip uitgekeerd, mits zij
op 1 januari ingeschreven staan in het GBA van de gemeente Dordrecht. Met onzelfstandig
huishouden wordt bedoeld bewoners van een verpleeginrichting, bejaardenoord, kamerhuurders etc.
leder huishouden met een energieaansluiting ontvangt jaarlijks de snip per bank of giro bijgeschreven.
De administraties van verpleeg- en bejaardenoorden worden aangeschreven met het verzoek aan te
geven wie op 1 januari in betreffende instelling verblijft. Aan de hand van de verstrekte gegevens (na
controle met het GBA) wordt overgegaan tot uitkering. De bij de gemeente bekende
kamerverhuurders worden eveneens verzocht gegevens te verstrekken van de huurders. Ook deze
groep ontvangt na controle GBA de zalmsnip. In de lokale media wordt middels persberichten en
mededelingen op de gemeentepagina opgeroepen een aanvraag tot uitkering in te dienen als de
zalmsnip naar het oordeel van belanghebbende ten onrechte niet is uitgekeerd. Dat kan telefonisch,
via internet, aanvraagformulier in de stadswinkel en per brief. Ondanks deze uitvoeringsmaatregelen
zal in een beperkt aantal gevallen de snip niet worden uitbetaald, omdat wij belanghebbende niet
kunnen traceren.
Het gerapporteerde voordeel ad € 224.000 kan worden omgerekend in ongeveer 4.950 snippen (€
45,38 per eenheid). Voor wooneenheden met leegstand wordt wel de vergoeding van het Rijk
ontvangen, maar vindt geen uitkering plaats (circa 2.600). Het restant wordt grotendeels veroorzaakt
door niet te traceren huurders van kamers, belanghebbenden die niet reageren om een verzoek tot
het opgeven van bankrekeningnummers en personen onder de 18 jaar.
Met ingang van 2005 is het volledige budget ingeleverd als gevolg van het opheffen van de zalmsnip.

