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Kadernota
D66

5

4.3 versterken van de positie in de regio. Hoe
gelijkwaardig is het als we kijken naar Schagen en haar
omvang? Hoe moeten we dit zien.

Een inhoudelijke vraag die u op 5 juli kunt meenemen.

CU

4

Er wordt gesteld dat er nog voorstellen komen in
verband met de frictiekosten wegens de fusie. Pagina 9,
ARHI gelden budgetneutraal opgenomen dat we gelden
zullen inzetten voor de fusie. Die ARHI gelden onder
meer toch voor allerlei frictiekosten?

De ARHI gelden zijn echt bedoeld voor de fusie. Incidentele kosten die nu
gemaakt worden tbv de fusie. De frictiekosten gaan over de
organisatieontwikkeling en kunnen een structureel karakter hebben.
Voortschrijdend inzicht rondom het neerzetten van een robuuste organisatie. Dit
wordt toegelicht in het hoofdstuk ontwikkelingen.
(In de raadsvergadering van maart 2021 hebben beide raden een besluit
genomen over het financieel management met betrekking tot de bestuurlijke fusie
Hierin zijn ook de toetsingskaders opgenomen)

Dhr
van
Kleef

De nieuwe gemeente kent meer functies, waar hebben
we het dan over.

Voorbeeld is de strategische functies. De schaalsprong als gemeente, vraagt om
meer strategisch vermogen. Wat betreft financiën, interne controle wordt anders
op het moment dat je groter bent. Hier wordt in Q3 nog nader op ingegaan.

VVD

4

Over de zin: Kostenbeheersing,
kwetsbaarheidsvermindering en kwaliteitsverhoging. In
de kaderbrief zie ik geen taakstellende taak of
investering.

In de kadernota zijn geen financiële effecten zijn opgenomen. Alleen
ontwikkelingen zijn opgenomen. In control zijn over je financiën speelt een
belangrijke rol.

D66

4

Over de frictiekosten en meer informatie in Q3. Kunnen
we dit verwachten in een soort fusiebegroting of in een
begrotingswijziging.

Het proces naar de programmabegroting loopt. Op dit moment kunnen we nog
niet aangeven in welke vorm dit naar u toe komt.
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Vraag/opmerking
Meerjarenperspectief
Septembercirculaire – gelden voor Jeugdzorg. Is het
bedrag al bekend.
VNG proces over het gemeentefonds. Wanneer krijgt de
raad een terugkoppeling hiervan.
Nieuw verdeelstelsel – wat is het effect voor Dijk en
Waard en is die meegenomen in deze kaderbrief?

Antwoord/toezegging
Het landelijk budget is bekend. De verdeelmaatstaven voor Dijk en Waard zijn
nog niet bekend, dus een bedrag is niet bekend. Met een grote slag om de arm,
kunnen we voorzichtig een bedrag van € 6 /7 mln euro noemen.
De verwachting is dat wij zelf voor 1 juli een bericht ontvangen. Na analyse van
de berichtgeving volgt een terugkoppeling naar de raad.
Nee die is niet meegenomen. De berekening zijn gebaseerd op de Algemene
Uitkering 2017. Er komt nog een herberekening gebaseerd op de cijfers van
2019. Zie ook de beantwoording over de verdeelstaven. Voor nu, een klein
voordeel voor Langedijk en een nadeel voor Heerhugowaard.
-

LDW

Langedijk
Heerhugowaard

+
-/-

Voor 5 juli meer duidelijkheid krijgen hierover?

Geen toezegging of dit gaat lukken.

€ 486.000
€ 1.197.000

SenD
W
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Tabel 7 – extra opbrengsten verhuur openbaar groen.
Waar gaat het om.

Het is inderdaad het snippergroen waar naar wordt verwezen.

VVD
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Tabel – hoe gaat het proces eruit zien, wanneer wordt
het verwerkt? Wanneer? En de rol van de raad in dit
traject.

Het is nu opgenomen als PM post, het is nog de vraag of het effect heeft op het
perspectief. Dit wordt nu meegenomen in het begrotingstraject. In het najaar
komt het terug, net als alle andere verordeningen.

Leges, verordeningen – in de kaderbrief nu de effecten
op 0 worden begroot. Als de raad anders besluit, heeft
dat mogelijk een tegenvaller tot gevolg.

CU

8

Nota activabeleid, reserves en voorzieningen in 2021
door de nieuwe raad wordt vastgesteld. Klopt de
aanname. Verwacht u nadelen hiervan?

Kunnen effect hebben op de jaarschijf 2021. Uw aanname is juist. Er kunnen
nadelen uit voortvloeien. De inventarisatie wordt op dit moment gedaan.

Lagere accressen – klopt het wat ik zeg?

Ja, het klopt wat u zegt.
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Waarom zijn de lastenbudgetten niet trendmatig
verhoogd. Gemeentelijk objecten krijgen een andere
grondslag, hoe ziet dat er uit.

De andere grondslag slaat op het gemeentelhuis van Langedijk. Het heeft een
andere bestemming gekregen. De lastenbudgetten gaan over diverse gebouwen
van de gemeente. Het waren kleine bedragen die niet opvielen, na een aantal
jaren is dit aangepast. In Heerhugowaard is dit vorig jaar al gebeurt.

Is dat niet merkwaardig?

Wij zien dit als een mening. Dit kunt u op 5 juli inbrengen.

LDW

8

Sterke daling tov de stand september 2020. Lijkt een
contradictie. Tav Werkloosheid, hoe is de huidige stand
als u hem vandaag had geschreven.

De sterke daling die niet plaatsvindt. Vandaar toch een stijging van de
uitkeringsfactor. Het is een technisch verhaal. Uitkeringsfactor is niet zo laag als
bedacht door de verwachte stijging van werkloosheid.

D66
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ARHI gelden – wordt het nu wel inzichtelijk en
bijgehouden wat de frictiekosten zijn.

Dinsdag ook gemeld door de wethouder dat dit wordt bijgehouden. Toezegging
is ook gedaan om een overzicht te maken. Dit wordt voorbereid.

Deelproject start Dijk en Waard, waarom niet in de
fusiegelden.

In de raadsvergadering van maart 2021 heeft u een besluit genomen over het
financieel management met betrekking tot de bestuurlijke fusie. Hierin zijn ook de
toetsingskaders opgenomen. Het deelproject start Dijk en Waard voldoen niet
aan deze criteria.

Sen
DenW

D66
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ONTWIKKELINGEN
GR worden aangepast aan de nieuwe situatie. Op
pagina 4, positie in de regio wordt anders. Wat betekent
dit voor de nieuwe gemeente.

Een grotere gemeente heeft een grotere stem in het bestuur van een GR dan
een kleinere gemeente. In de Algemeen Besturen wordt er gewogen gestemd.
Per GR is de stemverhouding in het AB anders geregeld. Dit kan op basis van
het aantal inwoners, op basis van de hoogte van de financiële bijdrage, een
grotere gemeente die 2 stemmen krijgt waar kleine 1 stem hebben, of
combinaties daarvan. In elke Gemeenschappelijke Regeling is hiervoor een
bepaling opgenomen.

Veel voorschriften moeten geharmoniseerd worden.
Hoe wordt dit bijgehouden.

In de bestuurlijke termijn agenda wordt opgenomen wat er aan komt voor de
raad. Op dit moment alleen de stukken die dit jaar nog op de agenda komen van
de raad.

Nieuwe raad eventueel een ander programma wil
hanteren. Is dat mogelijk? Goed om het flexibel in te

Het is aan de nieuwe raad. Onder deze programmaindeling zitten taakvelden, dat
is de basis. Daar zit al flexibiliteit in. Voor 2022 geldt deze programma indeling.
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delen.
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Buurtbus en hugohopper worden gemist in dit stuk.

In dit stuk zijn de landelijke en regionale afspraken benoemd. Voor het lokale
vervoer geldt dat het is opgenomen in de lopende begroting en niet apart hier
benoemd in de kadernota. Het is aan uw nieuwe raad om uw gedachten over
lokaal vervoer verder vorm te geven.
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