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Jaarstukken 2020
In de gemeenteraadsvergadering van mei jongsleden is het voorstel behandeld dat voorziet in de
aanpassing van de grondexploitatie van De Vaandel. Op vragen van de DOP heeft het college
geantwoord dat een winstuitneming van zo'n 1,1 miljoen euro verplicht was door de BBV. Ook
heeft het college een overzicht verstrekt van de herwaardering van de betreffende grex, waar in
het verleden zo'n 10 miljoen aan voorzieningen is getroffen. Sinds 2017 is het volgens de BBV
niet meer toegestaan bedragen direct uit een grex te doteren naar de NBK1.
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Nee. Aan ontwikkelaars wordt een bijdrage NBK gevraagd in de situatie
dat de ontwikkelaar zelf de grond in eigendom heeft en de gemeente
verplicht kosten verhaalt via exploitatieovereenkomst. Een afdracht voor
bovenwijkse infra (NBK) is daar dus een onderdeel van.
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De verplichte tussentijdse winstneming uit de grex De Vaandel komt ten
gunste van het rekeningresultaat 2020. Van daaruit wordt het
rekeningresultaat bestemd. Door uitbreiding van het exploitatiegebied
van de Vaandel in 2020 is sprake van ca. 55.000 m2 extra uitgeefbare
meters waarvoor nog een bovenwijkse afdracht dient plaats te vinden.
Dit vloeit voort uit de NBK-systematiek, die de raad heeft vastgesteld in
2017. Het nu doteren aan de NBK als gevolg van de extra uit te geven
meters is qua systematiek consistent en evenwichtig.
Daarnaast wordt een herziening van de NBK in 2021 voorbereid met
beoogde en noodzakelijke infraprojecten die deze afdracht financieel
rechtvaardigen. Dit zijn de argumenten voor de dotatie aan de NBK1. De
Vaandel laat, na de tussentijdse winstneming, een positieve netto
contante waarde zien van € 5,3 mln. Bij toekomstige resultaatnemingen
bij De Vaandel is dotatie aan de algemene reserve een overweging.

Nu directe dotatie aan de NBK1 niet meer mag, betekent dat tevens dat
ondernemers en/of ontwikkelaars geen bijdrage meer wordt gevraagd
voor bovenwijkse voorzieningen?

Is het uit goed financieel beleid niet voor de hand liggend om de
betreffende 1,1 miljoen euro aan de algemene reserve te laten vallen,
gezien de eerdere voorzieningen die in deze grex zijn getroffen
eveneens uit de algemene reserve zijn gehaald?
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In het raadsvoorstel RB2021038 is melding gemaakt van het voorstel om
bij de bestemming van het rekeningresultaat een deel te doteren aan de
NBK1. De NBK 1 wordt in 2021 herzien. Het beeld bij deze herziening is
dat noodzakelijke en door de raad gewenste infraprojecten, zoals
ontwikkeling stationsgebied, de Westpoort/Scheg en doorfietsroutes,
deze afdrachten aan de NBK1 nodig maken. Dit om financiële dekking te
hebben voor de infraprojecten. Daarnaast past het in de gehanteerde
systematiek van afdrachten aan NBK 1 dat ook voor de extra verkochte
gronden Vaandel een afdracht aan de NBK 1 gedaan wordt.

Uit de memo reserves wordt niet duidelijk welke noodzaak er is om het
bedrag aan de NBK1 te bestemmen. Kan het college nader ingaan op
die noodzaak?

Memo reserves
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De werkzaamheden voor de Genestetlaan zijn inderdaad uitgevoerd. Het
resterende saldo van de bestemmingsreserve ad € 26.000 kan vrijvallen
ten gunste van het rekeningresultaat 2021.

Reserve riolering Genestetlaan 26. Volgens ons zijn deze
werkzaamheden reeds uitgevoerd. Waarom wordt deze reserve nog in
stand gehouden?

MPG
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De grond aldaar heeft de bestemming maatschappelijk. Hiervoor mag
worden gerekend met een vierkante meter prijs van rond de € 120,- per
m². De gehanteerde boekwaarde voldoet aan de normering van BBV.
Afwaarderen is dus niet noodzakelijk. Momenteel wordt de grond tijdelijk
gebruikt als moestuin. Concrete plannen zijn er momenteel niet voor
ontwikkeling van dit perceel.

Middenweg 36a, 3345 m2; 140.000 euro. Stond vroeger een school,
deze is in 2008 gesloopt en is daarna ingericht als moestuin. Vragen:
wat is de huidige bestemming van deze gronden volgens het huidige
bestemmingsplan? zijn er op korte termijn plannen voor deze gronden.
Zo niet waarom worden deze gronden niet afgewaardeerd naar 0?
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Dit klopt inderdaad, we zullen dit aanpassen in de volgende MPG.
Tevens constatering dat de kadastrale omschrijving P11297 moet zijn
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Vooralsnog zijn er geen plannen voor ontwikkelingen op bovenstaande
percelen.

Krusemanlaan p 4276 G, oppervlakte 25.680 m2, waarde 0. Volgens ons
is hierop deels/grotendeels exploitatiegebied de Rotonde gesitueerd.
Klopt die bewering?

zo zijn er nog meer vragen over diverse percelen, te denken aan onder
andere Jan Glijnisweg 75, 95 en 99. Huygendijk 10, Middenweg 479.
Komen deze gronden binnenkort in aanmerking voor (her)ontwikkeling?
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Sinds januari 2021 krijgen alle medewerkers die sinds 2020 zijn
ingestroomd een introductietraining informatiebeveiliging, privacy en
ondermijning. In de loop van 2022 zal er gekeken worden naar de
behoefte per afdeling op het onderwerp ondermijning. Ook wordt dan
weer de mogelijkheid geboden om de basistraining te volgen. I.v.m. de
fusie biedt de organisatie niet eerder dan in 2022 ruimte voor extra
trainingen.
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Waar mogelijk worden bij de uitvoering van het groot onderhoud
verbeteringen aangebracht die tot doel hebben de verkeersveiligheid te
vergroten. V.w.b. het groot onderhoud, dat in 2020 is uitgevoerd, is dit
bijv. het geval geweest bij de Donkereweg en de Esdoornlaan.
Zo is langs de Donkereweg een vlakke bermverharding aangebracht.
Deze vlakke bermverharding heeft als doel een veilige
uitwijkmogelijkheid te bieden voor de weggebruikers zowel voor
gemotoriseerde voertuigen als voor fietsers.
Als onderdeel van het verminderen van de trillingsoverlast op de
Esdoornlaan is de 30-km zone op de Esdoornlaan, komende vanaf de
Middenweg, geaccentueerd. Dit is gedaan door het op twee plaatsen
versmallen van de rijbaan en het verduidelijken van het begin van de 30km zone, doormiddel van belijning en bebording.
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Op pagina 30 schrijft het college dat de trainingen ondermijnende
criminaliteit sinds 12 maart stilliggen door de coronacrisis. Wanneer
worden medewerkers van de gemeente weer getraind over dit relevante
onderwerp?

Op pagina 37 staat als prestatie ‘Bij groot onderhoud tegelijkertijd
verbeteringen uitvoeren op het gebied van verkeersveiligheid’. Bij de
verantwoording staat dat het volgens de begroting is uitgevoerd. Daar
halen wij niet uit wat het college heeft gedaan, terwijl het college dit zelf
een groen bolletje heeft gegeven. Wat heeft het college op deze activiteit
gedaan en in welke straten het college in dit kader de verkeersveiligheid
heeft verbeterd bij groot onderhoud?

Op pagina 37 staat dat op de Westtangent een andere verkeersregeling
is geïnstalleerd die het respecteren van de maximumsnelheid stimuleert.
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Ik ga ervan uit dat dit de groene golf is. Wat zijn de resultaten en effecten
van de Groene Golf?

Antwoord

De vier verkeersregelingen op de Westtangent zijn in 2019 gekoppeld.
Hierdoor ontstaat een “groene golf”. Doelstelling van deze
koppeling/coördinatie is dat het 50km/h regime wordt bevorderd. De
evaluatie van deze maatregel is in juli 2021 gereed en zal daarna met de
Raad gedeeld worden.
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Op pagina 44 schrijft het college dat rondom de coronacrisis fors is
ingezet op de relatie en samenwerking met ondernemers en de regio.
Onze ondernemers hebben enorme innovatiekracht. In hoeverre zijn de
Heerhugowaardse ondernemers betrokken bij het tegengaan van de
coronacrisis
Ondernemers zijn met elkaar samenwerkingen aangegaan om de
gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. Zo is bijvoorbeeld de OVAL
in ALTON een promotiecampagne gestart en is op verzoek van de
Koninklijke Horeca Nederland bij vele horecazaken een digitale
desinfectiepilaar geplaatst, die onderling met elkaar in contact staan en
tevens gebruikt kunnen worden voor communicatie-uitingen.

Antwoord
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Het college geeft op pagina 46 het creëren van een sluitende aanpak
van kwetsbare jongeren richting de arbeidsmarkt een groen bolletje,
terwijl in de toelichting staat dat het onderwerp vorig jaar alleen is
opgeschaald en een plan van aanpak nog moet volgen. Deze
doelstelling lijkt daarmee niet te zijn behaald. Wanneer is het plan van
aanpak gereed en wanneer zou een nieuwe aanpak daadwerkelijk
uitgevoerd kunnen gaan worden?

Antwoord

De sluitende aanpak vindt plaats vanuit de projecten Dudoc XP en
VMBO On Stage. Vandaar een groen bolletje.
Aanvullend is voor de hele aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt in 2021
inmiddels een regionaal plan van aanpak opgeleverd. In de zomer van
2021 wordt gestart met de prioritering van acties en de uitvoering.
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Op pagina 55 staat dat de doordecentralisatie van Blosse op verzoek
van stichting Blosse is stopgezet in afwachting van het Integraal
Huisvestings Plan Dijk & Waard. Welke gevolgen zou het Integraal
Huisvestings Plan kunnen hebben op de doordecentralisatie?
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Onderdeel van het oorspronkelijke plan voor doordecentralisatie van
Blosse is een overzicht van benodigde investeringen in de Blossegebouwen voor de komende 30 jaar. Het IHP geeft dat inzicht in niet
alleen de Blosse-gebouwen, maar alle schoolgebouwen in de gemeente
Dijk en Waard. Daarmee heeft de raad bij de vaststelling van het IHP
een integraal overzicht en kan daarbij prioriteiten en accenten aangeven,
zoals bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de gebouwen. Dat kan ook
gevolgen hebben voor de door Blosse geplande investeringen in de
eigen gebouwen.
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Op pagina 69 staat dat parken, bomen en plantsoenen op een duurzame
manier onderhouden moeten worden. Bij de verantwoording staat dat
parken, bomen en plantsoenen duurzaam onderhouden zijn. Zoals wij
het lezen is dit het kopiëren van wat het college zou doen en het in de
verleden tijd zetten. Wat heeft het college gedaan om de parken, bomen
en plantsoenen duurzaam te onderhouden en wat houdt dat in?

Antwoord

Met het duurzaam onderhouden van parken, bomen en plantsoenen
bedoelen we dat we onderhoud plegen op een dusdanige manier dat we
de inrichting en de gebruikswaarde zo goed als mogelijk in stand houden
tijdens de beoogde levensduur.
Daarnaast betekent duurzaam in dezen ook dat we bewust omgaan met
het milieu en het personeel dat het onderhoud uitvoert. Dit doen we
bijvoorbeeld op de volgende wijzen:
• Bij aanleg (bijv.: De Draai, Huygenhoek III, en Broekhorn in 2020), groot
onderhoud (bijv.: Rivierenwijk in 2020) en bij binnenstedelijke
inbreidingen (bijv.: van Foreeststraat in 2020) van groen streven we
naar een vergroting van de biodiversiteit door het toepassen van
inheemse bloeiende heesters, planten en kruiden.
• Personeel voorzien we van goed materieel (bijv.: nieuwe accu machines
(lichter, minder trillingen, geen uitlaatgassen) in 2020) en alle
benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en opleidingen om hun
lichaam zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke schade.
We passen alleen nog, en dan met een zeer beperkte hoeveelheid (0,25
l Roundup en l Starane in 2020), chemische middelen toe op invasieve
exoten zoals de Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop.
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Op pagina 78 wordt gesproken over de pilot continu meten, waarbij
cliënten vaker gevraagd worden naar hun ervaringen met en
tevredenheid over de ontvangen hulp en ondersteuning. Wanneer kan
de gemeenteraad hier de eerste resultaten van ontvangen?

Antwoord

Zoals aangegeven start deze pilot in 2021. Wanneer u de eerste
resultaten van een pilot ontvangt kan nog niet worden aangegeven.
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Bij de Verwijsindex op pagina 79 staat dat bovenregionaal twee
coördinatoren zijn ingezet om het gebruik van de Verwijsindex bij
verschillende organisaties in te bedden. Gemeentelijke medewerkers
hebben een training gevolgd om met de index te werken. In de tussentijd
wordt het aantal signalen vanuit de gemeentelijke organisaties
gemonitord en wordt er op het gebruik toegezien. Wat kan het college
zeggen over de effectiviteit van het gebruik van de verwijsindex?

Antwoord

De effectiviteit van het gebruik van de verwijsindex hangt samen met het
gebruik er van door professionals, lokaal en regionaal. Hoe meer
professionals (0e, 1e en 2e lijn) hun betrokkenheid tonen bij een
jeugdige hoe effectiever de verwijsindex is.
In de gemeente Heerhugowaard en Langedijk wordt gebruik gemaakt
van de verwijsindex; steeds vaker tonen professionals hun
betrokkenheid bij jeugdigen in de verwijsindex. Het gebruik van de
verwijsindex is groeiende, hier werken we hard aan.
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Op pagina 108 staat dat er een gedrags- en leefstijlonderzoek is
uitgevoerd naar de drijfveren en ondersteuningsbehoefte van inwoners
ten aanzien van verduurzaming. Wat waren de belangrijkste conclusies
uit dit onderzoek? Hoe is dat dan vertaald naar de communicatiestrategie
voor energiebesparing en de energie-/warmtetransitie?

Antwoord

Het gedrags- leefstijlonderzoek maakt het mogelijk om generieke
inzichten (sociaal demografisch) te verbinden aan thematische inzichten
(gedrag t.a.v. verduurzamingsmaatregelen in en om het huis). Op die
wijze wordt vanuit communicatie maatwerk geleverd. Efficiënte inzet op
een combinatie van doelgroep, maatregel, boodschap en kanaal.
Van dé belangrijkste conclusie is geen sprake. Juist omdat de kleine
inzichten van waarde zijn voor het kunnen realiseren van maatwerk.
Desalniettemin stemt het positief dat het onderzoek laat zien dat ruim
52% van de inwoners erg gemotiveerd is om maatregelen te nemen, dit
ook al gedaan heeft en verkent wat er nog meer mogelijk is.
Een doorkijk in de onderzoeksresultaten treft u als bijlage.
Een sprekend voorbeeld van maatwerk in communicatie:
Richting de doelgroep Plannen en Rennen (jonge gezinnen) is tijdens de
Kerst-/Nieuwjaarsperiode een online campagne gevoerd waarin het
eenvoudig online bestellen van een energiebespaarbox (met RREsubsidie nagenoeg kosteloos) als cadeau werd geactiveerd. Met als
resultaat een meer dan verdubbeling van het aantal RRE-aanvragen in
deze periode.
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In het najaar wordt mede met de inzichten uit het onderzoek de
communicatiecampagne ‘Goed bezig hoor!’ gericht ingezet op
isolatiemaatregelen.
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Op pagina 109 staat dat de HVC het warmtenet in vrijwel de volledige
Rivierenwijk heeft aangelegd. Eerder is de gemeenteraad geïnformeerd
over de mogelijkheid van een pionierssubsidie. Hoeveel particuliere
huizen hebben zich in 2020 aangemeld of aangesloten, wat is de huidige
stand van zaken wat betreft aanmeldingen en is er al meer bekend over
de mogelijkheden van een pionierssubsidie?

Antwoord
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De eerste helft van 2021 is gebruikt om tot een geschikte regeling te
komen in combinatie met een rijkssubsidie (ISDE) en tot afspraken te
komen met HVC en Comfort Partners (installateur) over de realisatie
(klantreis, financiële stromen, woningaanpassingen en aansluiting). De
mogelijkheid om zich aan te melden voor de pionierssubsidie wordt in
september formeel opengesteld. Desondanks hebben zich naar
aanleiding van de berichtgeving in de krant reeds 4 particulieren gemeld.
Annette Groot
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Op pagina 112 stelt het college dat door het coronavirus mensen meer
thuis zijn waardoor er meer restafval is. Kan het college uitleggen
waarom die uitleg wordt gegeven terwijl het aantal kilo restafval per
inwoner is gedaald van 207 kg in 2019 tot 192,6 kg in 2020? Dat
spreekt elkaar tegen. Verder, is bekend wat de oorzaak is van de daling
en verwacht het college daardoor een verdere daling in de komende
jaren?

Antwoord

Huishoudelijk restafval bestaat uit twee onderdelen, te weten het fijne
afval (via de grijze rolcontainer) en het grove afval (via de
gemeentewerf).
Helaas is in het overzicht op pagina 112 in de jaarrekening bij 2020
alleen het getal van het fijne restafval getoond. Voor 2019 gaat het om
het fijn en grof restafval.
In onderstaande tabel zijn voor de duidelijkheid de gegevens van 2019
en 2020 naast elkaar gezet. Als gekeken wordt naar het restafval totaal
(207kg en 223kg), dan klopt de toelichting van de stijging.
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2019

Afvalstroom

Kg/inw

Huishoudelijk restafval
Grof huishoudelijk restafval

Restafval totaal
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Kg/inw
180,9

192,6

25,9

29,0

206,9

221,6
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Op pagina 124 beschrijft het college verschillende indicatoren over de
woningbouw. Daar mis ik eigenlijk cijfers over bijvoorbeeld het tekort aan
woningen in Heerhugowaard en het aantal woningzoekende jongeren.
Dat geeft de gemeenteraad de mogelijkheid inzicht te krijgen in onze
woningmarkt. Zou het college ter voorbereiding op de begroting willen
onderzoeken wat hierin mogelijk is?

Antwoord

Effectindicatoren die het woningtekort of het aantal woningzoekende
jongeren aangeven zijn niet gebruikelijk en op dit moment niet
beschikbaar. Het verzoek wordt desalniettemin meegenomen en kan
worden opgepakt met de raad van Dijk en Waard.
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De structurele exploitatieruimte is -2%. Dat houdt in dat het structurele
deel van de begroting onvoldoende ruimte geeft om de lasten te blijven
dragen. Vorig jaar was dat percentage ook negatief. Hoe verklaart het
college dit en welke risico’s neemt dit met zich mee voor de toekomstige
financiële positie van de gemeente?

Antwoord

De jaarrekening 2020 van de gemeente geeft een incidenteel negatief
beeld van de structurele exploitatieruimte. Het resultaat van de
jaarrekening 2020 exclusief mutaties en reserves en incidentele baten en
laten is negatief vandaar dat dit kengetal uitkomt op – 2%. De begroting
2021 van de gemeente en het daarin opgenomen financiële
meerjarenperspectief laat een structureel sluitend perspectief zien.
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Op pagina 161 staat dat het aantal fte is gestegen van 330 in 2019 naar
391 in 2020. Zijn er daadwerkelijk 61 fte aan extra medewerkers
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aangenomen of is hier sprake van een verrekening binnen de
Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard?

Antwoord

Deze tabel is inderdaad verwarrend omdat formatie (hoeveel personeel
mag ik aannemen) en bezetting (hoeveel personeel heb ik daadwerkelijk
op de loonlijst staan) door elkaar lopen. Hieronder een nadere toelichting
op de gepresenteerde cijfers:
Rekening 2019
330,62 FTE

Begroting 2020
367 FTE

Rekening 2020
391,13

Dit is de werkelijke bezetting per 31-12-2019.
Hiervan had 4,5 FTE betrekking op de griffie en
326,12 FTE op de ambtelijke organisatie.

Dit is formatie van de gemeente Heerhugowaard
per 31-12-2019. Hiervan zijn 362,5 FTE ingebracht in
de WLH. De resterende 4,5 FTE betreffen de griffie,
deze formatie is achtergebleven bij de gemeente
Heerhugowaard

Dit cijfers is helaas onjuist. De bezetting binnen de
WLH bedroeg per 31-12-2020 519 FTE. Volgens
de afgesproken verdeelsleutel komt 67,2% hiervan
voor rekening van de gemeente Heerhugowaard.
Je komt dan uit op een bezetting van de ambtelijke
organisatie van 349 FTE.

Conclusie is dat de bezetting binnen de ambtelijke organisatie dat voor
rekening komt van de gemeente Heerhugowaard per saldo inderdaad is
toegenomen met 23 FTE (van 326 FTE per 31-12-2019 naar 349 FTE
per 31-12-2020). Dit klopt ook met het beeld dat in de jaarrekening van
de WLH is geschetst op bladzijde 6:
Bij de start van de WLH stonden er nog 100 FTE vacatures open. In de
loop van het jaar is dit teruggelopen tot 62 FTE.
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Tot slot nog een vraag over de opzet van de jaarrekening. Het college
gebruikt nu overal de term ‘effectindicator’. Wij zijn van mening dat het
college zich daarmee beperkt in welk type indicatoren gekozen kan
worden. Namelijk, alleen indicatoren die iets zeggen over effecten. Zou
het college voortaan de term indicatoren willen aanhouden?

Antwoord

Uw opmerking nemen we mee.
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Wat zeggen deze getallen? Welk effect zien we hier? Is er een doel aan
gekoppeld?
Formatie 6,8 fte / 1000 inwoners
Bezetting 5,86 / 1000 inwoners
Is dit meer of minder dan voorgaande jaren?
Hoe groot is de formatie / bezetting in gemeenten van gelijke grootte?
Is het verschil tussen formatie en bezetting te verklaren met
ziekteverzuim of komt dit door externe inhuur?

Antwoord

Het verschil tussen de getallen van formatie en bezetting bestaat uit
vacatureruimte. Waar nodig wordt voor vacatureruimte ingehuurd.
De vraag over een vergelijkbare gemeente is lastig te beantwoorden,
aangezien elke gemeente eigen keuzes maakt over bijvoorbeeld
uitbesteden, zelf organiseren etc. Een benchmark vanuit AO fonds geeft
aan dat bij een verglijkbare gemeente van de omvang 50.000 -100.000
de formatie van 7,5 FTE per 1000 inwoners gangbaar is.
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Taakveld overhead 040:
850 K nadelig. En dit komt vnl door
overschrijding
Dekking hiervoor gevonden bij taakveld 080 overige taken en lasten
P20 In de toelichting verschil lasten wordt de secundaire begroting dan
weer wel genoemd.
Graag even checken?
Laatste blokje staat dat de overhead is overschreden (extra kosten WLH
850), maar binnen de begroting HHW is dekking aanwezig voor deze
overschrijding in de vorm van fusie en bedrijfsvoeringsbudgetten. Het
totaal van deze budgetten bedraagt 1,29 miljoen.
Vraag: Als je geld reserveert hoe kan je dat dan als Voordeel opnemen?
Het is dan toch al min of meer een bestemming(sresever)?

Antwoord

Normaal gesproken worden het budget en de werkelijke uitgaven die
hiertegenover staan opgenomen binnen hetzelfde taakveld zodat een
eventuele over-of onderschrijding van het budget op dit ene taakveld naar
voren komt. Bijvoorbeeld:
Programma 7 Duurzaamheid

2019
realisatie

2020
actuele
begroting

2020
realisatie

Afwijking
realisatie tov
actuele
begroting

4.704

5.036

5.076

-40

Lasten
Riolering

Bovenstaande situatie is 99 van de 100 keer ook daadwerkelijk het geval.
De situatie waar uw vraag over gaat is net die ene uitzondering. Het
15

budget
staat op het ene taakveld terwijl de uitgaven die hierbij horen op het
andere taakveld staan. Voor de overschrijding van de personeelskosten
binnen de WLH heeft Heerhugowaard € 850.000 aan de WLH moeten
betalen. Deze betaling is geboekt op taakveld 040 Overhead terwijl hier
het budget niet stond. Op het taakveld 040 Overhead ontstaat dus een
overschrijding van
€ 850.000.
Het beschikbare budget voor dekking van de betaling van de
overschrijding van de personeelslasten (€ 1.292.000) staat echter op het
taakveld 080 Overige baten en lasten. Omdat de lasten hier dus niet zijn
geboekt ontstaat hier een voordeel van €1.292.000.
Per saldo kan dus worden geconcludeerd dat er binnen de begroting van
de gemeente Heerhugowaard voldoende middelen aanwezig waren
(€ 1.292.00) om de extra bijdrage aan de WLH voor de personele lasten
(€ 850.000) te kunnen dekken.
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John Does
57
het verzuim is gedaald (cijfers 2019, schooljaar 2018-2019) echter het
aantal vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie is
toegenomen. effecten van corona zijn nog nergens terug te zien. Hoe
weten we dan dat we in 2020 geen kinderen uit het oog zijn verloren?

Antwoord

De bronbestanden met gegevens zijn van DUO en Ingrado. De effecten
van corona op verzuim en vroegtijdig schoolverlaten zijn pas zichtbaar in
het verslag van schooljaar 2019-2020. Bij opstelling van de jaarrekening
2020 waren de verzuimcijfers over schooljaar 2019-2020 nog niet
bekend.
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John Does
54
De doordecentralisatie van Blosse is stopgezet in afwachting van het op
te stellen integraal huisvestigingsplan Dijk en Waard (IHP)
Wanneer is dit plan gereed?

Antwoord

Voor het IHP dient geld te worden vrijgemaakt voor begeleiding door een
externe partij. Het is niet gelukt omdat in de secundaire begroting 2021
te regelen. Er wordt nu gekeken of er vanuit andere middelen budget kan
worden vrijgemaakt. Het plan zal door deze vertraging op zijn vroegst
eind 2022 gereed kunnen zijn.
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Annette Groot, Bert Fintelman, John Does
84
tijdelijke rijksmiddelen in 2020 en 2021 voor het stimuleren voor
woonplekken voor dak en thuislozen. Geen ambtelijke capaciteit. 10.000
woonplekken in 2020 en 2021 hoeveel plekken zijn dat voor HHW?
Wanneer gaat dit wél opgepakt worden en wanneer kunnen we
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Antwoord
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verwachten dat dit geregeld is? (in samenhang met vragen dak en
thuislozen? )
Het is niet aan te geven hoeveel plekken voor dak- en thuislozen voor
een individuele gemeente, het is een landelijke opgave. Zoals u al
aangeeft heeft u schriftelijke vragen hierover ingediend, deze zijn in
behandeling. Daar wordt nader ingegaan op de laatste twee vragen.
Annette Groot
89
Geen PvA eenzaamheid opgesteld tgv drukte door corona.
Is er nu al aansluiting gezocht bij het actieprogramma Eén tegen
eenzaamheid?
•
•
•
•
•

Werk je met ons samen aan een duurzame aanpak van
eenzaamheid.
Bieden wij je ondersteuning bij het vormen of versterken van een
lokale coalitie tegen eenzaamheid met een adviseur.
Kun je gebruik maken van de toolkit met handige producten zoals
een meldpunt sociaal isolement en communicatiematerialen.
Sluit je je aan bij een groeiend netwerk van ruim 240 gemeenten.
Krijg je directe uitnodigingen voor inspiratiebijeenkomsten rond
dit thema.

Antwoord

De aanpak van eenzaamheid wordt in de opdrachtformulering Corona
Steunpakket ‘Eenzaamheid ouderen’ voor MET Welzijn/ WPW als
Pilot meegenomen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het landelijk
programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Met deze Pilot willen we input
over of en hoe we Eén tegen eenzaamheid structureel in het nieuw te
ontwikkelen/ harmoniseren Welzijnsbeleid kunnen opnemen.
Daarmee pakken we de verhoogde aanpak tegen eenzaamheid
alvast op, voordat we het in het nieuwe Welzijnsbeleid opnemen.
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Bert Fintelman
Algemeen
Indicatoren worden opgenomen omdat ze verplicht gesteld zijn door de
BBV en zijn gebaseerd op de effectindicatoren zoals opgenomen in de
begroting van 2020. We blijven werken met oude gegevens. Indicatoren
zijn van 2018 en 2019, dat is de start van deze raadsperiode geweest…

Antwoord

Portefeuillehouder
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Waarom?
Het bronbestand waar de indicatoren op gebaseerd zijn, is
waarstaatjegemeente.nl. Dit zijn de meest recente cijfers die beschikbaar
zijn.
Bert Fintelman
258
Aangezien corona steeds meer plaats maakt voor een normaal leven, er
weinig gebruik is gemaakt van het fonds (alleen camping), kunnen we de
reserve steunfonds corona van 2.5 miljoen minus bedrag camping
overhevelen naar andere reserves die kampen met een tekort of vrij
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laten vallen in de algemene reserve, of terugkeer naar reserve Grote
Projecten?
Antwoord

De onttrekking de afgelopen periode is meer dan alleen de camping,
hierover bent u geïnformeerd. Het is maar de vraag of we juist nu, terwijl
de voorliggende voorzieningen vanwege de rijksoverheid wegvallen of
verminderen, niet meer aanvragen krijgen voor het steunfonds bij de
herstart van diverse organisaties, instellingen, bedrijven, etc. Daarnaast
is het steunfonds ook bedoeld voor herstel, waarvoor – in samenwerking
binnen de regio Alkmaar plannen in voorbereiding zijn. Nu al laten
terugvallen naar Algemene reserve of elders is daarmee te vroegtijdig.
Voor dit jaar is de bedoeling om bij de programmabegroting 2022 Dijk en
Waard inzicht te geven in de stand van zaken rondom de reserves.
Hiervoor wordt een voorstel aan de raad gedaan.
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Monique Stam
109
Voorbereiden en uitvoeren van functie energieambassadeurs voor
bewustwording, stimulering en begeleiding van inwoners bij de
energietransitie (p. 109)
Reden: De wens voor de energie ambassadeurs was om hiervoor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te kunnen zetten. In de
praktijk is dit gecompliceerder gebleken dan vooraf gedacht. Dit traject is
desalniettemin voortgezet, er zijn voorbereidingen getroffen voor het
opleiden van vrijwillige energiecoaches door het Duurzaam Bouwloket.
De voorbereidingen voor het opleiden van vrijwilligers tot energiecoach
zijn getroffen en in 2021 zullen de energiecoaches ingezet kunnen
worden

Antwoord

Portefeuillehouder
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De wethouder belooft telkens dat de energie-ambassadeurs komen,
maar het duurt allemaal wel erg lang. 1. Hoe kan dat? Want dat ook
vrijwilligers worden ingezet is langer bekend (althans dat heeft de
wethouder al maanden terug aangegeven). 2. Welke rol vervult het
Duurzaam Bouwloket hierin? Wij betalen het duurzaam bouwloket toch
hiervoor.
1. De coronacrisis heeft effect op het tijdspad
2. Het Duurzaam Bouwloket verzorgt voor de Gemeente de training
van de vrijwilligers. Daar voorafgaand is een voorbereiding vanuit
de Gemeente nodig, omtrent de verwachtingen van de
energiecoaches, de werving en communicatie. In overleg met het
Duurzaam Bouwloket is ervoor gekozen om de werving van de
energiecoaches in juli te starten en de training in
September/oktober te organiseren. Op deze manier kunnen de
energiecoaches direct ingezet worden bij een wijkaanpak in
oktober, en kunnen zij starten met (waarschijnlijk) minder strenge
coronaregels.
Monique Stam, Annette Groot
118
Er wordt gesproken over een gemeentelijk waterplan 2006 – 2015. Moet
deze niet weer is geactualiseerd worden?
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Antwoord

In 2015 is het waterplan geëvalueerd (Bij15-286), hieruit kwam naar
voren dat er geen meerwaarde was om een nieuw, soortgelijk waterplan
op te stellen. Dit is tevens vastgesteld middels een collegebesluit
(BW15-0202). Het bestaande waterplan voldoet tot op heden nog
steeds, en wordt op bepaalde punten aangevuld door bijvoorbeeld het
programma Klimaatrobuustheid en het Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP)
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Bert Fintelman
5 en 18
Kunt u uitleg geven hoe het bedrag van ICT is opgebouwd. WLH spreekt
over 1.6 miljoen, jaarstukken over 1.165 miljoen. En en wordt een
reservering gemaakt voor 1.1 miljoen maar we laten de onderschrijding
vrijvallen in algemene reserve?
Uit de jaarstukken van de WLH blijkt dat de onderschrijding op de ICTbudgetten in totaal uitkomt op €1.733.000. Op basis van de gehanteerde
verdeelsleutel komt 67,2% hiervan toe aan de gemeente
Heerhugowaard.
Voor Heerhugowaard betekent dit in de jaarrekening dus een voordeel
van
€ 1.165.000. Dit voordeel maakt uit onderdeel uit van het
gepresenteerde jaarrekeningresultaat ad € 1.850.000. Normaal
gesproken zou dit jaarrekeningresultaat worden toegevoegd aan de
Algemene Reserve. Gezien het feit dat de ICT-uitgaven die in 2020 niet
zijn gedaan (en dus tot een voordeel hebben geleid) nu in 2021 zullen
worden gedaan wordt echter voorgesteld om van de € 1.850.000 nu €
1.100.000 in een aparte reserve ICT te storten. Deze reserve ICT kan
dan worden gebruikt om de extra ICT-kosten in 2021 te dekken.

Antwoord

Toegezegd is een nadere onderbouwing te geven. Deze volgt.

MPG
Portefeuillehouder
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Antwoord

Bert Fintelman
43
Passief grondbeleid -> waarom is het Stationsgebied niet meegenomen in de
MPG2021?
Het stationsgebied is als zodanig geen grondexploitatie. Het is een
overkoepelende projectomschrijving voor verschillende deelprojecten in het
gebied. De Gildestraat, die als grex is opgenomen in de MPG, maakt
onderdeel uit van het stationsgebied. Dit is het enige deel binnen het
stationsgebied wat als grondexploitatie (G-complex) is aangemerkt.
Over de resterende ontwikkelingen binnen het stationsgebied wordt de
raad op een ander moment geïnformeerd. Dit heeft geen plaats in de MPG.
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ChristenUnie
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Jaarstukken 2020
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John Does
57
Op pagina 57 lezen we bij effectindicatoren het volgende: “Er is sprake
van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat
ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk
verzuimt”
Vraag: Valt hier ook onder het tijdelijk stoppen van de stage ( van een
paar dagen per week ) door omstandigheden of op advies van mentor?

Antwoord

Nee, (tijdelijk) stoppen van stage valt hier niet onder. Het gaat om
ongeoorloofde afwezigheid op school. Soms kan een leerling vrijstelling
krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er géén sprake is
van schoolverzuim.
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Bert Fintelman
197/198
Op pagina 197 staat bij puntje Verkeer, Vervoer en Waterstaat “
Vanwege het wegvallen van WNK heeft er inhuur plaatsgevonden”.
Op pagina 198 staat er bij Duurzaamheid: “ Door het tijdelijk niet in
kunnen zetten van WNK is er inhuur geweest voor deze
werkzaamheden”.
Vraag: Graag een toelichting over het wegvallen van WNK en het
tijdelijk niet in kunnen zetten van WNK.

Antwoord

De kwetsbare doelgroep van werknemers van de WNK konden niet
worden ingezet voor werkzaamheden gedurende de coronacrisis. Om de
lopende werkzaamheden te kunnen uitvoeren was inhuur noodzakelijk.
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Bert Fintelman
209
Op pagina 209 lezen we in de opsomming van incidentele lasten en
baten volgens de BBV: “In 2020 zijn incidenteel kosten gemaakt voor de
uitkoop van een tweetal woningen”.
Vraag: Kunt u een uitleg geven over de uitkoop van de tweetal
woningen? Hoe moeten we dit zien? En waarom is er overgegaan op
uitkoop?

Antwoord

De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het
wonen in de directe nabijheid van hoogspanningsverbindingen. Om die
reden is de uitkoopregeling door het Rijk in het leven geroepen. Mensen
die onder een hoogspanningsverbinding wonen kunnen hiermee worden
uitgekocht. Deze twee woningen zijn dan ook aangekocht in het kader
van deze regeling.
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De kosten voor de aankoop woningen in het kader van de landelijke
regeling, worden vergoed door het Rijk. De gemeente heeft enkel een
uitvoerende en voorfinancierende rol.

Memo reserves
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Bert Fintelman

Antwoord

Is onderstaande versie goed leesbaar?

Blz. 22 bijna niet te lezen

MPG
Portefeuillehouder
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Bert Fintelman
8
Uitleg op blz. 8 niet goed te lezen.

Antwoord

Het gaat hier om de letters en cijfers in de groene en blauwe vlakken
maar het punt is helder. In de volgende editie zullen we hier op letten.

PvdA
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