NOTULEN (vastgesteld)
Onderwerp
Aanwezigen

Bestuurlijk
Ambtelijk
Afwezig
Notuliste

: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 september 2008
: de heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw
P.M. Bunte (PvdA), de heer J.D. Koppelaar (PvdA), de heer C.J. Schuit (CDA), de
heer A.J. Botman (CDA), mevrouw T. Huijboom-Brouwer (ChristenUnie), de heer
A.G. Pool (ChristenUnie) de heer T. Mars (VVD), mevrouw V.C.M. Stam-de Nijs
(VVD), de heer B. Arkeveld (Burgerbelang), mevrouw C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer
(HOP)
: wethouder mevrouw M.F. Baijards-van der Laan
: de heer L. Berends (sectordirecteur publiek), mevrouw M. van Scheppingen (WOC)
en de heer D. Carelse (WOC)
: mevrouw D.C.G. Lo Pizzo (GroenLinks), mevrouw M. Bol (GroenLinks), de heer C.
Zijlmans (Burgerbelang) en wethouder R.J. Piet
: mevrouw P. Reijgersberg

Nummer

Onderwerp

08-09-01

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte
welkom. Vervolgens verzoekt hij de aanwezigen een minuut stilte in
acht te nemen vanwege het overlijden van wethouder Van den
Heiligenberg. Hij wenst de fractie van GroenLinks sterkte met het
verlies.

Actie

De voorzitter deelt mee dat agendapunt 08-09-07 besproken wordt
na agendapunt 08-09-04 vanwege een toelichting door de heer
Carelse (afd. WOC), die ook aanwezig is voor agendapunt 08-0904. Afwezig zijn de commissieleden: mevrouw D.C.G. Lo Pizzo
(GroenLinks), mevrouw M. Bol (GroenLinks) en de heer C. Zijlmans
(Burgerbelang) Wethouder Piet is afwezig vanwege een
werkbezoek in het buitenland. Mevrouw Van Scheppingen (afd.
WOC) is aanwezig in verband met agendapunt 08-09-06,
bespreking jaarrekening 2007 Muziekschool Dijk en Waard.
Vanavond is voor het eerst aanwezig de heer Berends, de nieuwe
sectordirecteur publiek. De heer Berends stelt zichzelf voor aan de
commissie en deelt mee dat de opdracht waarvoor hij aangesteld
is, inhoudt de publieke dienstverlening een extra impuls te geven.
08-09-02

Publieksrondvraag/spreekrecht
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt..

08-09-03

Vaststelling notulen commissievergadering van 11 juni 2008
Zonder op- en/of aanmerkingen worden de notulen vastgesteld.

08-09-04

Actieve informatie vanuit het college/Wet Gemeenschappelijke
Regelingen (WGR)
Wethouder Baijards geeft een toelichting op de openstelling van het
voorcafé van het Komplex. Zij stelt dat bij de algemene
beschouwingen in juni 2008 voor dit jaar € 15.000,- beschikbaar is
gesteld door de raad voor extra openingstijden. SWH is hierop gaan
uitbreiden met 3 middagen. Gebleken is dat bij opening op
zaterdagavond het voorcafé meer gebruikt wordt voor ontmoeten
en “voordrinken”. Misschien is het mogelijk daar iets met muziek te
doen. Aan het einde van dit jaar volgt een evaluatie.
Aangaande het traject van de SWH en de evaluatie van de
Beleidsgestuurde Contract Financiering stelt zij dat de stukken ter
inzage hebben gelegen. In de vakantieperiode hebben de
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commissieleden een kopie van de brief ontvangen die het college
gestuurd heeft naar het bestuur van SWH in verband met de
fusieperikelen. Van de gelegenheid om tegen deze brief bezwaar
aan te tekenen is tot nu toe geen gebruik gemaakt. Kan nog tot 4
september a.s. Over twee weken vindt er bestuurlijk overleg plaats.
De wethouder houdt de commissie op de hoogte.
Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) vraagt of de fusie kans van
slagen heeft. Kunnen wij verwachten dat het welzijnswerk
doorgaat?
Wethouder Baijards bevestigt dat het welzijnswerk doorgaat. De
besturen, de medewerkers en de OR zijn akkoord gegaan met het
fusietraject. Het ligt nu nog bij de Raad van Toezicht die in
september hierover vergadert. Mocht blijken dat de datum 1 januari
2009 niet gehaald wordt, dan moeten er maatregelen genomen
worden. Er wordt voor gezorgd dat zowel het personeel als de
vrijwilligers aan het werk blijven en de waardering krijgen die zij
verdienen. De wethouder houdt de commissie op de hoogte.

Wethouder
Baijards

Wethouder
Baijards

De heer Carelse (afd. WOC) licht de stand van zaken toe met
betrekking tot de begroting 2008 en de jaarrekening 2006 van de
Stichting De Blauwe Loper. Hij heeft uit de voorbereidingsgroep van
deze commissie een signaal van ongenoegen ontvangen over de
planning voor de jaarrekening 2006 en de begroting 2008. Hij stelt
dat sinds de verzelfstandiging de aanlevering nog nooit op tijd is
geweest. Deels ligt dit aan de aanlevering van de stukken en deels
aan de afhandeling op de afdeling. Soms zijn er gewoon andere
prioriteiten. Hij deelt mee contact te hebben gehad met de heer
Snijders, die hier vanavond ook aanwezig is. De heer Snijders heeft
laten weten per 1 mei jl. een extra controller in dienst te hebben
genomen met als doel de stukken voortaan tijdig te kunnen
aanleveren. Er van uitgaande dat voor volgend jaar de aanlevering
van de jaarrekening 2008 / begroting 2010 op tijd plaatsvindt, dan is
de verwachting dat de Raad in de raadsvergadering van november
over de stukken kan beschikken met daarbij een ambtelijke notitie.
Het stuk is dan ter kennisname.
De voorzitter vraagt zich af waarom er nog niets vernomen is over
de jaarrekening 2007.
De heer Carelse licht toe dat hij hierover contact heeft gehad met
de heer Snijders. Begin volgende week is de jaarrekening 2007
binnen en in de tweede helft van september, na hun
bestuursvergadering, is ook de begroting 2009 binnen. De
verwachting is dat in november de stukken ter kennisname
aangeboden kunnen worden aan de raad.
De raadsgriffier rekent erop dat in november de jaarrekeningen van
2006 en 2007 en de daaraan gekoppelde begrotingen 2008 en
2009 in het bezit zijn van de commissie.
De heer Carelse maakt melding van een klein voorbehoud omdat
ook rekening gehouden moet worden met de collega’s in Langedijk.
Hierna komt ter sprake agendapunt 08.09.07., jaarrekening 2007 en
de conceptbegroting 2009 SOVON. Verwezen wordt naar het
agendapunt verderop in dit verslag.
08-09-05

Programmaverantwoording 2007 en begroting 2009 GGD
Hollands Noorden
e

1 termijn commissie
Mevrouw Stam (VVD) is positief over de meerjarenraming en over
de manier waarop de zaken zijn opgepakt na de fusie. Met
betrekking tot het gestelde op pag. 1 “Voor 2010 is een herziene
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inschatting gemaakt van de kosten van personeel …”. vraagt zij
zich af of er bezuinigd gaat worden. De opmerking dat een en
ander transparanter wordt, juicht zij toe. Zij kan zich wel iets
voorstellen bij het gestelde op pag. 4 en verwijst daarbij naar de
toezegging van de HVO docenten aan de GGD om medewerking te
verlenen bij bepaalde scholingstrajecten.
Mevrouw Bunte (PvdA) stelt dat van de betaalde frictiekosten, die
veel stof hebben doen opwaaien, veel is overgebleven. Wat haar
opvalt, is dat uit de ter inzage liggende stukken blijkt dat de
e
gemeente Heerhugowaard € 7.200 moet bijbetalen omdat het 1
kwartaal 2007 negatief sluit. Zij wil graag een toelichting.
Er wordt al heel lang gesproken wordt over het EKD (Elektronisch
Kind Dossier). Waarom wordt dit in de stukken als risico neergezet?
Over de lage ambitie wil ze opmerken dat ze wel hun best doen.
Mevrouw Van ’t Schip (HOP) vraagt zich af waarom het positieve
resultaat naar de algemene reserve gaat en niet wordt
terugbetaald. In de programmabegroting worden de bedragen
exclusief en inclusief BTW genoemd, met uitzondering van één
bedrag in het voorstel (onder punt 2). Zij is van mening óf alle
bedragen exclusief óf alle bedragen inclusief BTW. Dit klopt
volgens haar niet. In de toelichting wordt gesproken over
Transferium. Wat is dit ook al weer?
De heer Pool (ChristenUnie) verwijst naar pag. 2 en vraagt zich af
hoe ver men is met betrekking tot de CJG.
Bij de sociaal medische gezondheidszorg staat volgens hem een
vreemde regel: “bij de bepaling van dit tarief € 1,18 is meer
gekeken naar de ruimte in de begroting … dan naar de kosten van
uitvoering van deze taak”. Graag een toelichting.
Tevens staat er ook “De GGD voert in 2008 voor een aantal
gemeenten taken uit in het kader van WMO advisering”. Is dit ook in
Heerhugowaard het geval?
De heer Botman (CDA) is blij dat het tot een fusie gekomen is. Het
ziet er positief uit, maar de inmiddels gemaakte opmerkingen leven
ook binnen zijn fractie. Hij is van mening dat het schort aan
duidelijkheid in de begrotingen (m.n. de kostenstijgingen).
De heer Arkeveld (Burgerbelang) is blij dat fusie rond is. Hij sluit
zich aan bij de vorige sprekers.
Beantwoording wethouder Baijards
Wethouder Baijards geeft een toelichting. Er zijn veel perikelen
geweest rondom de fusie. Dit heeft veel kosten met zich
meegebracht. De nieuw aangestelde directeur, de heer Nico Plug,
heeft inmiddels de organisatie doorgelicht en verbeterpunten
aangegeven. Het ziet er goed uit, ook het personeel is van goede
wil. De begroting is sluitend. Na de fusie was er sprake van een
aantal boventallige personeelsleden. Dit heeft betrekking op de
“herziening van het personeel” waarover gesproken werd.
Inmiddels is een aantal van deze mensen herplaatst. De lage
ambitie moet anders. Zij is dan ook blij met het genoemde initiatief
van de HVO docenten om het alcohol project onder jongeren op te
pakken. T.a.v. de frictiekosten brengt zij in herinnering dat
aanvankelijk een forse verhoging werd gevraagd van de bijdrage
per inwoner. Uiteindelijk heeft men het bedrag per inwoner laag
weten te houden, maar is er toestemming gegeven om € 1 per
inwoner in de frictiepot te stoppen. Gesteld is dat het geld voorlopig
in die frictiepot blijft.
Mevrouw Bunte (PvdA) geeft aan dat er staat “algemene reserve”.
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Wethouder Baijards licht toe dat dit de reservepot betreft.
De voorzitter vraagt of zij daarmee aangeeft dat de frictiekosten
voor de komende tijd uit de algemene reserve gehaald worden.
Wethouder Baijards beaamt dit (niet bij ons, maar bij de GGD).
Voorlopig hoeven er geen extra frictiekosten te worden betaald. Er
is eenmalig € 50.000 gegeven; Er is een klein bedrag over, dit is
nodig voor het komend jaar. Dit is conform de gemaakte afspraak.
Het tekort over het eerste kwartaal gaat opgevangen worden. Het
zou kunnen zijn dat er nog een BTW-verrekening moet
plaatsvinden.
Mevrouw Bunte (PvdA) refereert aan het feit dat in het stuk staat
dat er € 7.200,- betaald moet worden vanwege de fusie.
Wethouder Baijards kent niet de inhoud van het stuk dat ter inzage
ligt. Zij gaat een en ander nakijken en komt hier schriftelijk op terug.
Er is nog geen helderheid inzake het EKD. Hier is mede politiek
Den Haag verantwoordelijk voor.
Mevrouw Bunte (PvdA) vindt het vreemd dat kennelijk nog steeds
niet ingeschat kan worden wat de kosten zullen zijn.
Wethouder Baijards licht toe dat het niet met de kosten te maken
heeft. Er bestaat onduidelijkheid over welke gegevens er wel en
niet in het dossier opgenomen mogen worden. Op dit moment is dat
zo minimaal, dat de afweging gemaakt moet worden of dit traject
überhaupt ingegaan moet worden. Op dit moment wordt door de
GGD voor de integrale jeugdgezondheidszorg ( 0-19 jarigen) een
onderzoek gedaan. Dat ligt niet zo simpel. Noord-Kennemerland lag
voor de fusie ver vooruit in onderzoeken op de andere
fusiedeelnemers, t.w. de Noordkop en Westfriesland. De
verschillen moeten overbrugd worden, dit kost tijd.
Mevrouw Bunte (PvdA) merkt op dat de ketenverantwoordelijkheid
nu weer op losse schroeven gezet is.
Wethouder Baijards is het met haar eens.
De voorzitter vraagt wat wij als gemeente kunnen doen om een en
ander sneller op de rit te krijgen.
Wethouder Baijards hoopt bij volgende bestuursvergadering van de
GGD Hollands Noorden daar iets meer over te horen.
Voor wat betreft het CJG is in Heerhugowaard een convenant
afgesloten.
Het transferium betrof “Klaas Groen”, waar ook “Parlan” gaat zitten.
De verrekening GGD/OGGZ betreft de Noordkop; die financierde
dat op een andere manier en dit moet rechtgetrokken worden.
Zij vraagt de heer Pool zijn vraag over de WMO nader te
specificeren.
De heer Pool (ChristenUnie) licht toe dat er staat ”dat de GGD voor
een aantal gemeenten taken uitoefent in het kader van de WMO
advisering”.
Wethouder Baijards antwoordt hierop dat de gemeente zelf
indiceert of in samenwerking met het CIS. De GGD doet voor onze
gemeente wel de controle op de kinderopvang.
Met betrekking tot de BTW-vraag licht de wethouder haar
zienswijze nader toe.
De voorzitter concludeert op basis van haar zienswijze dat er dan
meer gesubsidieerd wordt, namelijk ook de BTW die de GGD
vervolgens terughaalt. Vandaar dat in de besluitvorming exclusief
BTW zou moeten komen te staan.
Wethouder Baijards merkt op dat de afdeling financiën het hele stuk
heeft opgesteld en dat het op deze manier in de boeken is gezet.
De voorzitter stelt dat dan het tekort geen € 17.500 bedraagt, maar
€ 26.500.
Wethouder Baijards ontkent dit, waarop enige discussie volgt over
de vraag wie de BTW-teruggave ontvangt.
De voorzitter stelt dat de begroting opgesteld wordt excl. BTW; dat
houdt ook in besluitvorming excl. BTW. Hij verzoekt hier nog even

Wethouder
Baijards
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08-09-06

naar te kijken.
Wethouder Baijards zal aan dit verzoek voldoen.

Wethouder
Baijards

Advies commissie
Kan wat de commissie betreft als akkoordstuk behandeld worden
tijdens de raadsvergadering van 23 september a.s. onder de
voorwaarde dat voor de raadsvergadering de vraag omtrent de
BTW (in of ex) en de vraag waarom Heerhugowaard € 7.267,- moet
e
bijbetalen aan de GGD over het 1 kwartaal 2007 schriftelijk worden
beantwoord door het college.

L. Berends

Jaarrekening 2007 Muziekschool Dijk en Waard
De heer Koppelaar (PvdA) is van mening dat de muziekschool oude
stijl altijd een elitaire aangelegenheid geweest is binnen de
gemeente Heerhugowaard. Hij is blij daarvan te zijn bevrijd en heeft
groot vertrouwen in de nieuwe vorm van bedrijfsvoering binnen
Cool.
Mevrouw Van ’t Schip (HOP) is tevreden over de sluitende
jaarrekening. Hoopt dat het straks bij Cool net zo netjes verloopt.
Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) gaat akkoord.
De heer Botman (CDA) is tevreden over de jaarrekening en ziet met
groot vertrouwen de toekomst tegemoet.
De heer Arkeveld (Burgerbelang) stelt dat men de school altijd door
dik en dun heeft gesteund, en dat ook in de afrondende fase zal
blijven doen. Kortom: akkoord.
Mevrouw Stam (VVD) gaat akkoord met de jaarrekening.
Advies commissie
Kan wat de commissie betreft als akkoordstuk behandeld worden
tijdens de raadsvergadering van 23 september a.s.

08-09-07

Jaarrekening 2007 en concept-begroting 2009 SOVON
De heer Arkeveld (Burgerbelang) vindt dat het er netjes verzorgd
uitziet. Men blijft keurig binnen de begroting.
Mevrouw Stam (VVD) hoopt dat de ingezette lijn de komende jaren
doorgetrokken wordt. Het ziet er goed uit.
De heer Koppelaar (PvdA) is zeer tevreden.
Mevrouw Van ’t Schip (HOP) is positief, maar vond een en ander
wat laat ingediend.
Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) is blij met de vooruitzichten op
de lange termijn.
De heer Schuit (CDA) heeft hieraan niets toe te voegen.
Advies commissie
Kan wat de commissie betreft als akkoordstuk behandeld worden
tijdens de raadsvergadering van 23 september a.s.

08-09-08

Rondvraag en sluiting
Mevrouw Stam (VVD) wil graag meer informatie over de B&W nota
Uitbreiding dienstverlening WonenPlus.
De voorzitter stelt voor dit punt te agenderen voor de volgende
commissievergadering. Hiermee wordt door de commissie
ingestemd.

Griffier

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21:00 uur.
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Vastgesteld in de vergadering van de commissie MO d.d. 1 oktober 2008.

C.C. Mertens,
Voorzitter

J.M. Hoogland,
griffier
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