Technische vragen begroting 2020
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Voor het Altongebied is in 2019 een verkeersplan opgesteld. In 2020
vertalen wij de voorstellen voor maatregelen uit dit plan naar concrete
uitvoering.
Ondernemers in het Altongebied hebben in het verleden geen bijdragen
geleverd aan de bovenwijkse kosten. Wordt met de ondernemers wel
gesproken over een bijdrage aan de verbetering van het wegenstelsel?

Antwoord

Ja. Nadat het verkeersplan is afgerond zal onderzoek plaatsvinden naar
de mogelijkheden tot financiering, waarbij ook met de ondernemers
wordt gesproken over een bijdrage vanuit hun kant.
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In 2019 worden de openbare ruimtes beweegvriendelijker gemaakt door
het aanleggen van beweegroutes. In 2020 worden deze uitgebreid met
beweegtoestellen;
We gaan onderzoeken waar de behoeftes voor aanvullende
voorzieningen van sportaccommodaties noodzakelijk zijn en waar we de
openbare ruimtes nog beweegvriendelijker kunnen maken;
-Momenteel zijn er al sporttoestellen in Heerhugowaard. Is er onderzocht
hoeveel gebruik hiervan wordt gemaakt.
- wat verstaat de gemeente onder “ beweegtoestellen”?

Antwoord

Er is geen onderzoek gehouden hoeveel gebruik wordt gemaakt van
bestaande beweegtoestellen. Wel is duidelijk geworden (via aanvragen,
motie jongerenraad en trends) dat er behoefte is naar bewegen in de
openbare ruimte. Bij aanschaf en vervanging van de toestellen wordt dan
ook de buurt betrokken voor inspraak. Het betrekken van de buurt bij de
inrichten heeft een positief effect op het feitelijk gebruik van de
toestellen.
Met beweegtoestellen worden allerlei toestellen bedoelt die in de
buitenruimte worden gebruikt om inwoners te activeren om meer sportief
te bewegen. Voorbeelden van beweegtoestellen zijn
buitenfitnesstoestellen zoals bijv. hometrainers, hangrekken, hipswings,
maar ook basketbalringen, volleybalnetten en voetbaldoelen.
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groenbeheer. Wij missen de participatie van onze inwoners bij het
opstellen van een nieuwe groenvisie.

Antwoord

Het opstellen van de Groenvisie gebeurt met een interactief traject, zoals
ook benoemd in de Raadsagenda. Hierbij wordt op verschillende
manieren de samenwerking met inwoners, ondernemers en
groenorganisaties gezocht. Voorbeelden hiervan zijn de peiling over de
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waardering en waarde van groen die recent gehouden is, gesprekken
met inwoners op verschillende plekken in de stad over hun wensen en
suggesties rond groen, of de interactieve bijeenkomst met de raad en
(groen)organisaties eind november.
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kan het college vertellen hoe ze de zorgcontinuïteit willen borgen na het
bereiken van de 18-jarige leeftijd, moet ik dan bijvoorbeeld denken aan
het verhogen van de leeftijd (jeugd) naar 21 jaar?

Antwoord

De gemeente heeft de mogelijkheid om indien nodig de jeugdhulp te
continueren in de Verlengde Jeugdwet tot 23 jaar. Waar mogelijk wordt
de zorg gecontinueerd in de WMO, Wet Langdurige Zorg,
Zorgverzekeringswet, Participatiewet of een combinatie hiervan, zodat
passende hulp blijvend kan worden verleend. Hierbij wordt de leeftijd
(jeugd) niet verhoogd naar 21 jaar.
De komende periode wordt een werkwijze ontwikkeld rondom 18-/18+
waarbij de zorgcontinuïteit kan worden geborgd voordat een jongere de
17,5 jarige leeftijd bereikt. Hierbij heeft de zorgaanbieder de
verantwoordelijkheid om in samenspraak met de jeugdige, de eventuele
Gecertificeerde Instelling (voogd) en/of Jeugd- en gezinscoach een
perspectiefplan op te stellen.
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er wordt ingezet op een energie ambassadeur. We hebben ook energie
coaches, is dit niet dubbel op?

Antwoord

Energieambassadeur is een andere benaming voor energiecoach, het
betreft dezelfde functie. Omdat buiten Heerhugowaard vaak gewerkt
wordt met term "energieambassadeur" komt het gebruik van die term de
herkenbaarheid ten goede.
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er staan een heel rij met onderzoeken mbt wat nodig is voor de diverse
doelgroepen op de woningmarkt. Waar uit worden deze onderzoeken
gefinancierd? Er staat op blz 72 dat de uren van het ambtelijk apparaat
steeds meer verschuiven van grondexplotatie naar binnenstedelijke en
infrastructurele werken. Komen de kosten van deze onderzoeken daar
ook nog bij? Of is hier apart budget voor vrijgemaakt om de onderzoeken
te kunnen uitvoeren?
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Antwoord

In de bestemmingsreserve uitvoering raadsagenda 2019 is €275.000
gereserveerd voor UPRA02 thema ‘duurzaam wonen in
Heerhugowaard’. Hieronder valt (1) de uitvoering van de Woonvisie, (2)
klimaatadaptatie en (3) de Lokale Energiestrategie. Er is dus apart
onderzoeksbudget vrijgemaakt om de onderzoeken te kunnen uitvoeren.
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heffingen.
Er wordt in 2020 een lagere resultaat op inkomsten vanuit inzamelen
PMD en oud papier. Hoezo? weg hebben toch juist ingezet op de plastic
bak en actie/ communicatie vooral afval te scheiden?
wanneer kunnen we de evaluatie van de verlengde opening van de
gemeentewerf verwachten. Deze is voor een jaar apart bekostigd. Gaat
dit bedrag nu gewoon in de afvalstofheffing opgenomen worden zonder
terugkoppeling?

Antwoord

Inkomsten zijn afhankelijk van hoeveelheden en de prijs / vergoeding
vanuit de markt. Het klopt dat er is ingezet op het inzamelen van meer
PMD. Deze toename is het grootst in 2019 (introductie oranje PMD
rolcontainers aan huis). Ten opzichte van 2019 is de groei in 2020
beperkt (alleen het effect van herhaalde communicatie). Er is echter wel
een daling te zien in de uitbetaalde vergoeding. Dit is namelijk op basis
van gesorteerde, herbruikbare en daadwerkelijk verkochte grondstof.
Helaas neemt dit aandeel binnen de totaal ingezamelde hoeveelheid
PMD af.
Bij oud papier is de ingezamelde hoeveelheid ongeveer gelijk. Echter
hebben we te maken met lagere marktprijzen. Deze prijzen zijn zo laag
dat wij, nog meer dan in 2019, uitbetalingen aan inzamelende
verenigingen moeten doen op basis van ons beleid dat zij minimaal 3 ct/
kilo ontvangen (garantievergoeding).
De gecombineerde (tussen) evaluatie van het grondstoffenbeleidsplan,
openingstijden gemeentewerf en inzicht afvalstoffenheffing staat op de
planning voor de raadsvergadering van december. Dit is ook de
vergadering waarin de tarieven van de afvalstoffenheffing worden
vastgesteld.
De kosten van de verruimde openingstijden gemeentewerf zijn nog niet
opgenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing, zoals in de begroting
opgenomen.
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Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, bijdrage 2020 staat een punt
teveel. Er staat 2.17.916 dit moet waarschijnlijk 217.916 zijn.
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Antwoord

Dit is correct. Inmiddels in betreffende tabel aangepast.
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reserve omgevingswet stopt per 2020. we zijn nog volop in de transitie
naar de omgevingswet. zie ook de tekst op blz 69/70 Waaruit worden de
kosten van de verdere voorbereiding op de omgevingswet komende
jaren dan uit betaald?

Antwoord

De kosten van de verdere voorbereiding op de Omgevingswet worden
gefinancierd uit de gecombineerde reserve uitvoering raadsagenda en
bedrijfsvoering van € 4,024 miljoen, zoals aangegeven op bld 7 van de
Voorjaarsnota 2019 ( Bij19-375).
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Waarvoor wordt er een subsidie ad. 284.280,- verstrekt aan de GGD, er
wordt immers al een gemeentelijke bijdrage geleverd zijn daar al niet alle
kosten in meegenomen?

Antwoord

In de gemeentelijke bijdrage voor de Gemeenschappelijke Regeling
(GR) zijn niet alle kosten voor de GGD verwerkt. De bijdrage voor de GR
is voor de uniforme taken die voor alle gemeenten hetzelfde zijn. De
GGD voert ook aanvullende c.q. maatwerk taken uit, die per gemeente
verschillend kunnen zijn en daarom niet in de GR zijn opgenomen. In
Heerhugowaard wordt de GGD bijvoorbeeld gesubsidieerd voor het
geven van extra opvoedondersteuning, het opvoedspreekuur en Video
Home Training.
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Senioren Heerhugowaard
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RB2019092 (brief) – blz.1 vaststellen renteomslagpercentage
Waarom is het vaststellen van het rente-omslagpercentage alsbeslispunt
opgenomen? Het is toch een geheel technische excercitie? Welke
invloed heeft de Raad hier op?

Antwoord

De wijze van berekening van het percentage geschiedt conform de
richtlijnen van de BBV. Het vaststellen van het rente-omslagpercentage
is aan de raad.
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De wethouder schrijft onder meer: Tegelijkertijd geven we met deze
begroting de ambtelijke organisatie de opdracht om de in eerdere
jaren uit achtereenvolgende jaarrekeningen blijkende substantiële
onderuitputting van budgetten aan te pakken. We gaan financieel
scherper aan de wind varen.
Wat wordt bedoeld met het ‘aanpakken van de onderuitnutting’,
wordt nu scherper geraamd of wordt gestuurd op
vollediger uitnutting?
En wat met het ‘scherper aan de wind varen’? Graag een voorbeeld van
Een dergelijke substantiële onderuitnutting in achterliggende jaren en
hoe er in dat voorbeeld in deze begroting anders op wordt geraamd.

Antwoord

De afgelopen jaren bleek er uit de jaarrekening telkens een positief
rekening -resultaat waardoor de algemene reserve jaarlijks is
toegenomen. Het college vindt het wenselijk/noodzakelijk om scherper te
begroten om de verschillen tussen de beschikbaar gestelde middelen en
de feitelijke realisaties minder groot te laten worden. Ter illustratie kan de
reallocatie van middelen tussen de verschillende onderdelen in het
Sociaal domein worden genoemd.Daarnaast blijkt uit verschillende
jaarrekeningen dat zich jaarlijks qua baten ook incidentele (niet
begrootte) meevallers voordoen.

Portefeuillehouder
Pagina
Vraag

Bert Fintelman
RB2019092 – blz. 3, taakstellende onderuitputtingen
Om de begroting wederom in evenwicht te krijgen zijn voor de diverse
jaren bedragen taakstellende onderuitputtingen opgenomen. Deze
werden geïntroduceerd (VJN 2019?) omdat er een structurele
onderbesteding was, nu komen deze bedragen daar extra bovenop. Kan
het college aangeven wat de ratio is achter het onderscheid – nu en in
de toekomst – van taakstellende onderuitputtingen en “bezuinigingen”?
Hoe kan de grens worden bepaald? Willen we de termen beide
behouden?

Antwoord

Hoewel er twee verschillende termen worden gebezigd hebben deze qua
financiën hetzelfde effect: er wordt minder geld uitgegeven. Daarbij kan
een taakstellende onderuitputting als een korte termijn maatregel worden
ingezet. bijv. door in 1 begrotingsjaar taakstellend minder geld uit te
geven. Een bezuiniging kan dan meer als een (structurele) maatregel
8

worden beschouwd om taken/activiteiten tegen lagere kosten uit te
voeren dan wel te schrappen. Om dit te realiseren is vaak meer
voorbereidingstijd nodig waar een taakstellende onderuitputting sneller
resultaat oplevert.
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RB2019092 – diverse locaties in de begroting - LOONKOSTEN
De loonkosten stijgen voor 2020 e.v. met circa 2,3 Miljoen. Met name de
schaaldruk van de nieuwe organisatie en de afronding formatie zijn hier
flinke posten (965K en 825K).
Zijn deze hogere loonkosten naar de burger toe iets transparanter te
schetsen? Is te beoordelen of de “schaaldruk” binnen normen valt/ te
vergelijken met andere gemeentes?
De plus van 17 FTE komt tot stand door afronding, waarom zijn niet
bepaalde afrondingen naar beneden? Welke extra capaciteiten van de
gemeente worden versterkt door deze toename in FTE’s?

Antwoord

De plus van 17 fte is het resultaat van afrondingen naar boven en
beneden. De noodzaak voor de afronding lag in de wijze waarop het
formatieplan is gebouwd: vanuit feitelijke bezetting en niet op basis van
(hele) formatieplaatsen. Het bouwen van een formatieplan op grond van
bezettingscijfers levert een enorme ‘versplintering’ op qua
formatieplaatsen. In sommige gevallen was zelfs sprake van heel
beperkte aanstellingen van 0.1 c.q. 0,2 fte die dan één op één naar
formatieplaatsen werden omgezet. In het geval een medewerker met
een dergelijke aanstelling vertrekt dan wordt het voor een manager heel
lastig een nieuwe medewerker voor eenzelfde aanstelling te vinden. Om
die reden is besloten tot afronding naar 0,5 c.q. hele formatieplaatsen.
Hoe deze 17 fte specifiek in de organisatie worden belegd is niet te
zeggen aangezien deze 17 fte onderdeel uitmaakt van het hele
functiegebouw van de gefuseerde ambtelijke organisatie Heerhugowaard
- Langedijk per 1 januari as. Het nieuwe functiegebouw is in aantal en
niveau afgestemd op de taken en taakvolwassenheid van een
gemeentelijke organisatie bij een omvang van ca. 85.000 inwoners.
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RB2019092
Wanneer is de publieksvriendelijke versie van de begroting beschikbaar?
Na vaststelling van de begroting door de Raad op 4 november wordt de
publieksvriendelijke versie gepubliceerd.
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Blz. 10/11 in relatie tot blz 133 e.v.
Bij de programma’s 1 t/m 8 is redelijk goed de aansluiting te vinden tussen
het financiele overzicht blz. 133 e.v. en de tussenliggende opstellingen per
programma wat het mag kosten. Dit geldt niet voor de inzichtelijkheid van
het
programma 0 “bestuur en ondersteuning”. Zou dit programma op een
andere
9

wijze gepresenteerd of toegelicht kunnen worden zodat deze opstelling wat
eenvoudiger te doorgronden is?
Antwoord

Het “probleem” is dat er binnen programma 0 een aantal taakvelden zijn
opgenomen die in het overzicht van baten en lasten op bladzijde 133 apart
moeten worden gepresenteerd. Het betreft hier de taakvelden Overhead,
Treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, Parkeerbelasting en
Algemene Uitkering. Als deze posten worden geëlimineerd uit de tabel op
bladzijde 10 van de begroting krijg je een tabel die wel aansluit op het
overzicht van baten en lasten op bladzijde 133:
Lasten

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2019
2020
2021
2022
2023

Bestuur

2.980

2.863

2.869

2.871

2.871

Burgerzaken

1.450

1.492

1.495

1.503

1.503

Beheer overige
gebouwen en gronden

654

589

589

589

589

Overige belastingen

441

542

542

542

542

0

0

0

0

0

1.680

5.022

5.621

4.255

2.868

7.205

10.508

11.116

9.760

8.373

Bestuur

104

104

104

104

104

Burgerzaken

507

425

450

479

479

Beheer overige
gebouwen en gronden

487

487

487

487

487

94

94

94

94

94

1.192

1.110

1.135

1.164

1.164

Algemene uitkering en
overige uitk.
Overige baten en
lasten
Totaal lasten
Baten

Overige belastingen
Totaal baten

De lasten (10.508) en baten (1.110) zoals deze volgens de bovenstaande
tabel zijn opgenomen in programma 0 in de begroting 2020 komen overeen
met de bedragen die op bladzijde 133 zijn opgenomen in het overzicht van
baten en lasten:
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blz. 11
Op blz. 11 staat dat de verwachte baten OZB (180.000 euro) door het
niet doorgaan van de RTIC moet worden afgeboekt in de begroting van
2020.
Vragen zijn:
Wat is het (nieuwe) beleid ten aanzien van verwachte maar nog niet
zekergestelde baten OZB en hoe blijft dit helder zichtbaar in de
begroting?
Zijn er meer reeds ingerekende OZB inkomsten van nog niet
gerealiseerde projecten, en zo ja kunnen wij hiervan een overzicht
ontvangen met de bedragen van de ingerekende OZB?

Antwoord

Het college neemt OZB baten uit nog niet gerealiseerde projecten niet
eerder op dan nadat zekerheid is verkregen over de feitelijke
opleverdatum. Dit betekent in de praktijk dat dan feitelijk met de bouw,
c.q. aanleg van het project moet zijn gestart. Deze gedragslijn is bij de
voorgenomen bouw van het RTIC eenmalig doorbroken.
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10 en 11
De kostenpost ‘Overige baten en lasten’ gaat van 2019 naar 2020 stevig
omhoog hetgeen wordt toegelicht op pagina 11, laatste alinea. Graag
een praktisch voorbeeld van zo’n extra budgetonderdeel.

Antwoord

Dit kunnen werkzaamheden zijn die voorkomen uit het college
uitvoeringsprogramma. Daarnaast zijn het kosten die samenhangen met
de implementatie van de Omgevingswet en de omvangrijke opgaven
binnen het sociaal en fysieke domein. Zie hiervoor pagina 30 van de
voorjaarsnota. Over de voortgang van het college uitvoeringsprogramma
wordt u in de Burap 2019 verder geïnformeerd.
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21
De bate ‘Crisisbeheersing en brandweer’ vermeldt vanaf 2020
een negatieve bate van 27.000 euro. Graag een toelichting
hierop.
NB: Tijdens de technische toelichting op de begroting heeft de
VVD hier al naar gevraagd. De wethouder heeft toelichting
toegezegd.

Antwoord

Bij het doorbelasten van de onderhoudskosten van de
brandweerkazerne naar het taakveld Crisisbeheersing en brandweer is
per ongeluk een onjuiste kostensoort gebruikt. Hierdoor worden de
kosten op het taakveld ten onrechte gepresenteerd als een negatieve
baat in plaats van als een last.
11

Er is dus sprake van een administratieve omissie welke alsnog zal
worden gecorrigeerd in de meerjarenraming over de periode 2020 t/m
2023. Wellicht ten overvloede kan worden gemeld dat deze omissie niet
van invloed is op het gepresenteerde begrotingsresultaat.
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28
Is het mogelijk dat de raad een overzicht krijgt van de gemaakte
afspraken met het ontwikkelingsbedrijf NHN of kunnen we deze
ergens vinden?

Antwoord

De afspraken stammen uit de Dienstverleningsovereenkomst en
Aandeelhoudersovereenkomst 2018-2021. Daarbij legt ONHN jaarlijks
de projecten en werkzaamheden vast in een Jaarplan. Het Jaarplan
2020 is nog in concept en wordt op 21 november ter goedkeuring aan de
Aandeelhoudervergadering ONHN aangeboden. De overeenkomsten en
concept-Jaarplan 2020 kunnen op aanvraag worden toegezonden.
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39
Laatste bullit bij “welke prestaties…” Wordt in dit onderzoek naar
achterstallig onderhoud, ook de het verbeteren van de toegankelijkheid
voor mensen met een beperking mee genomen ?

Antwoord

Ja, al het gemeentelijk vastgoed, inclusief de sportaccommodaties, is
getoetst op toegankelijkheid.
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51
In het stukje over armoedebeleid wordt aangehaald wat de
prestaties zullen zijn. Is hier ook een stuk preventiebeleid in
opgenomen ? Zo ja waar bestaat dat uit ?

Antwoord

Zowel in het gemeentelijke minimabeleid als in het beleidskader
schuldhulpverlening wordt nadruk gelegd op preventie. Preventie werkt
door in alle prestaties. Enkele voorbeelden:
• Goede communicatie zorgt voor adequaat gebruik (preventie);
• Bij doorontwikkeling beleid staat preventie hoog in het vaandel.
Denk hierbij bv aan doorontwikkeling Huygenpas (bevordert
participatie/meedoen);
• Gezondheid: Collectieve zorgverzekering: Toegang tot goede en
betaalbare zorg waarborgen voor iedereen: voorkomt dus dat
minima vanwege financiële redenen geen zorgverzekering
kunnen afsluiten. Dit kan de gezondheid in gevaar brengen;
• Jeugd sport en cultuurfonds: bevordert participatie kinderen
(deelname kinderen sport en cultuur);
• Inkomensbeheer: voorkomt betalingsachterstanden dan wel
worden zo teruggedrongen.
12
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58
Waarom blijven in de tabel de lasten voor o.a. de maatWerkvoorziening van de WMO gelijk op 1010, dit terwijl de
verwachting is doordat steeds ouder worden deze kosten zullen
gaan oplopen.

Antwoord

In het meerjarenperspectief dat wij in de begroting schetsen zijn de
ontwikkelingen op het terrein van de Wmo nog niet financieel vertaald
omdat deze nog niet konden worden gekwantificeerd. Nu we steeds
meer zicht hebben op de effecten van de invoering van het
abonnementstarief, vergrijzing en de tendens dat mensen langer thuis
blijven wonen, vindt voor de Voorjaarsnota van 2020 een doorrekening
plaats die wordt verwerkt in het meerjarenraming.
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7.3. afval Waarom neemt ons financieel belang in de VVI af ?
Bij de VVI bestaat het getoonde financiële belang uit de
verwerkingskosten voor de afvalstromen die door HVC worden verwerkt.
Het gaat om het (grof) huishoudelijk restafval en GFT. De gemeente
betaalt deze kosten via de VVI aan HVC. Het belang is dus direct
gekoppeld aan de hoeveelheid te verwerken afval. In de begroting van
de VVI (de bron van de financiële gegevens) is voor 2020 de daling van
het restafval, door de invoer van de PMD rolcontainer aan huis,
meegenomen. Bij de begroting van 2019 is dat nog niet het geval.
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134
Kunt u de cijfers resultaat voor bestemming controleren?
(de getallen rekening 2018 en 2019 lijken onjuist)

Antwoord

U heeft gelijk, door een onjuiste definiëring van de formules die ten
grondslag liggen aan deze tabel is het resultaat voor bestemming voor
de rekening 2018 en de begroting 2019 onjuist geprestenteerd. De tabel
moet er als volgt uitzien:
Bedragen x € 1.000
Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

0 Bestuur en ondersteuning

8.296

7.004

10.507

1 Veiligheid

5.373

5.615

5.936

10.090

10.347

10.991

3 Economie

3.258

1.377

1.678

4 Onderwijs

6.843

6.828

6.702

Lasten

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

13

5 Sport, cultuur en recreatie

13.817

14.033

14.665

6 Sociaal domein

60.568

62.462

62.911

7 Duurzaamheid

9.543

10.429

11.314

18.870

22.835

22.499

136.659

140.930

147.204

3.397

1.192

1.110

57

64

38

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

1.144

1.024

1.043

3 Economie

3.205

1.088

1.088

4 Onderwijs

1.005

285

285

5 Sport, cultuur en recreatie

3.587

2.851

2.925

6 Sociaal domein

14.543

13.678

14.126

7 Duurzaamheid

11.200

12.335

13.285

Volkshuisvesting, ruimtelijke
8
ordening

28.066

20.804

20.456

66.204

53.321

54.356

0 Bestuur en ondersteuning

-4.899

-5.813

-9.398

1 Veiligheid

-5.316

-5.551

-5.899

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-8.946

-9.322

-9.948

3 Economie

-53

-289

-591

4 Onderwijs

-5.839

-6.543

-6.417

5 Sport, cultuur en recreatie

-10.230

-11.182

-11.740

6 Sociaal domein

-46.025

-48.784

-48.785

1.657

1.906

1.971

9.196

-2.031

-2.043

-70.455

-87.609

-92.849

93.724

100.752

103.853

-13.836

-14.223

-14.839

0

-75

-75

9.433

-1.156

-3.910

Mutaties reserves

5.482

2.561

5.202

Resultaat na bestemming

14.915

1.405

1.292

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening

Totaal Lasten
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
1 Veiligheid

Totaal baten
Saldo

7 Duurzaamheid
8

Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening

Saldi programma's
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Onvoorzien
Resultaat voor bestemming
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Wordt de subsidie van 31.000 euro nog verstrekt aan
Heerhugowaard a Life ? Deze vraag n.a.v. de problemen
Die er het afgelopen jaar geweest zijn.

Antwoord

In 2019 is een nieuw bestuur aangesteld. Deze heeft orde op zaken
gesteld en tevens gezorgd voor extra inkomsten uit reclame. Hierdoor is
de omroep Heerhugowaard A Life weer financieel gezond en kan zij
voldoen aan het Lokaal toereikend media aanbod. Dit heeft het college
vertrouwen gegeven om de subsidiebeschikking voor 2020 voorlopig toe
te kennen.
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15
Vorig jaar is het regionale Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
vastgesteld. Wij hebben toen aangegeven dat het lokale veiligheidsplan
eind 2018 verlopen is en dat we wachten op het nieuwe plan. Tot nu is
dat nog niet naar de gemeenteraad verzonden. Wanneer kunnen wij het
lokaal veiligheidsplan verwachten?

Antwoord

De Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 is klaar en zal einde dit
jaar aan u ter besluitvorming worden aangeboden.
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23
Voor het Altongebied is in 2019 een verkeersplan opgesteld.
Op welk moment ontvangt de gemeenteraad dit plan?

Antwoord

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode september-december
2019. In Q1 van 2020 zal de raad op de hoogte worden gebracht van de
uitkomsten middels een raadsinformatiebrief.
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Over doorfietsroutes staat in de begroting dat de gemeente zich gaat
inzetten om de fietsroutes in de gemeente, naar Langedijk en in de regio
veilig, comfortabel, direct en snel te maken. Vlak daaronder staat dat
Heerhugowaard een goed en comfortabel fietsroutenetwerk heeft.
1. Welke fietsroutes zijn op dit moment niet veilig en comfortabel?
2. Wat is het referentiepunt voor de definitie van “direct” en op welke
plekken vraagt dit aandacht?

Antwoord

Op pagina 24 hebben we geschreven dat we in 2020 een inventarisatie
naar onveilige fietsroutes (en wandel/looproutes) willen uitvoeren om
vervolgens aan de hand van een planmatige aanpak verbeteringen te
willen realiseren.
De directheid van verbindingen slaat op de afstand die je aflegt als je
moet omrijden.
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26
Over de werkzaamheden aan de Middenweg Zuid en de
Kerkweg/Veenhuizerweg staat dat de lasten zijn gestegen. Zouden wij
hier een verdere toelichting op mogen ontvangen?
In 2019 is het project Middenweg- Zuid grotendeels afgerond. De
uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot het project
Kerkweg/Veenhuizerweg zijn vanaf 2019 uitgevoerd. De kosten
worden geactiveerd en de kapitaallasten (rente en afschrijving)
worden conform de Nota vaste activa”2017” opgenomen in de
begroting in het jaar na het in gebruik nemen van het actief. Hierdoor

Antwoord
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gaan de kapitaallasten lopen van het jaar 2020 en zijn er hogere
lasten t.o.v. de begroting 2019.
Portefeuillehouder
Pagina
Vraag

Monique Stam
28
De prestatie die geleverd gaat worden gaat over het maken van
duidelijke afspraken met het Ontwikkelingsbedrijf voor 2020
Het is al bijna 2020, tot in hoeverre zijn die afspraken al gemaakt? Zijn er
andere acties geformuleerd op het gebied van regionale samenwerking?

Antwoord

De afspraken stammen uit de Dienstverleningsovereenkomst en
Aandeelhoudersovereenkomst 2018-2021. Daarbij legt ONHN jaarlijks
de projecten en werkzaamheden vast in een Jaarplan. Het Jaarplan
2020 is nog in concept en wordt op 21 november ter goedkeuring aan de
Aandeelhoudervergadering ONHN aangeboden. De overeenkomsten en
concept-Jaarplan 2020 kunnen op aanvraag worden toegezonden.
Voor wat betreft de andere acties regionale samenwerking is de
Focusagenda Regio Alkmaar door de raad vastgesteld en wordt op
regioniveau Holland boven Amsterdam (NHN) regionaal samengewerkt
op het gebied van Wonen, Bereikbaarheid en Energie.
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29
“Het blijven bezoeken van bedrijven en netwerkevenementen in 2020.” Is
er een bepaalde strategie of focus geformuleerd voor het aantrekken van
(buiten de gemeente gevestigde) bedrijven/ Zo ja, welke?

Antwoord

Op dit moment is er nog geen specifieke strategie of focus geformuleerd.
Vanuit de op te stellen Visie op de Werklocaties willen we hier verder
mee aan de slag. De visie geeft richting aan typologie van bedrijven
waarop een strategie/focus tot aantrekken van bedrijven kan worden
gevormd.
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30
Er staat “Ruimte bieden voor ondernemers en bedrijven in toerisme,
recreatie en cultuur. Is er nog een bepaalde focus op welk type
bedrijven/ ondernemingen?
Het versterken en uitbreiden van het vrijetijdsaanbod voor bewoners en
bezoekers staat centraal. Alle bedrijven die daar een bijdrage aan willen
leveren zijn welkom. De uitgangpunten van het gemeentelijk beleid zijn
de Gastvrije Stad en Recreatie Dicht bij Huis. De versterking en
uitbreiding zou bij voorkeur moeten gebeuren in de nabijheid van andere
functies, zodat kruisbestuiving plaats kan vinden.

Antwoord
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Antwoord

Dit heeft te maken met het feit dat bij het vaststellen van de begroting 2019
voor de jaren 2020,2021 en 2022 de volgende incidentele budgetten zijn
toegekend (zie ook specificatie op blz 137 van de begroting)

33
Lasten: Economische promotie van 220 naar 70 in 2021. Waarom is dat?

De lasten op het taakveld Economische promotie kunnen als volgt worden
gespecificeerd:

Van dit bedrag was €100k voor 2019 en 2020 incidenteel beschikbaar voor
Citymarketing & Vestigingsklimaat. Vanaf 2021 is dit niet meer beschikbaar.
Het aanjaagbudget Evenementen van € 100k is gehalveerd, zoals bij de
begroting 2019 vastgesteld.
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Op pagina 34 staat dat het voorschools educatief aanbod voor
doelgroepkinderen in Heerhugowaard uitgebreid gaat worden naar het
wettelijk minimum. Wat is op dit moment het aanbod en waarom wijkt dit
af van het wettelijk minimum en zijn hier consequenties aan verbonden?
Per wanneer gaan wij wel voldoen aan het wettelijk minimum?

Antwoord

Tot op heden voldoen wij aan de wettelijke eisen. Op dit moment bestaat
het voorschoolse educatieve aanbod in Heerhugowaard uit 12 uur per
week. Dit wijkt af van het wettelijk minimum van 10 uur. Reden hiervoor
is de verdeling van de voorschoolse educatie over 4 dagdelen in de
week. Hierdoor komt het totaal aantal uren in de week uit op 12 (4
dagdelen van 3 uur). Afwijken naar boven heeft geen consequenties.
Vanaf 1 augustus 2020 wordt het wettelijk minimum verhoogd van 10
naar 16 uur per week. Heerhugowaard gaat per 1 januari 2020 over tot
het wettelijk minimum van 16 uur per week.
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36
Bij de jaarstukken 2018 hadden wij al gevraagd naar de status over de
doordecentralisatie Blosse. Dat zou toen afgerond zijn en zouden wij in
tweede helft van het jaar een presentatie van krijgen. Wanneer is die
presentatie over de overeenkomst met Blosse?

Antwoord

Met Blosse zijn belangrijke stappen gezet en bestuurlijk keuzes gemaakt
hoe we verder gaan in het proces naar een overeenkomst. We vinden
het een goede suggestie om hierover een presentatie geven in de
commissie Mens en Samenleving. Mocht dat agendatechnisch niet
lukken op korte termijn zullen we de informatie met u delen in de vorm
van een RIB.
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38
Het gat tussen de kosten voor onderwijshuisvesting en de bijdrage vanuit
het Rijk wordt groter door o.a. de oplopende kosten in de bouw. Wie zien
de stijging in deze kosten in de cijfers voor de komende jaren niet terug.
Klopt dat? Zo ja, kunnen we ervan uit gaan dat de kosten nog verder
zullen stijgen?

Antwoord

Ook het afgelopen jaar is er sprake geweest van oplopende bouwkosten.
Het is lastig te zeggen of deze stijging zich ook de komende jaren zal
manifesteren.De markt is grillig en afhankelijk van meerdere factoren,
zoals daar bijv. onlangs ook de stikstofproblematiek bij is gekomen.
Concreet speelt het probleem van stijgende bouwkosten bij 4
onderwijshuisvestingsprojecten:
1. uitbreiding basisschool De Helix. Hier heeft de aanbesteding plaats
gevonden en is naar aanleiding daarvan heeft het college aan de raad
gemeld dat er een extra budget nodig is (Bij19-530).
2. Tijdelijke huisvesting basisschool De Nieuwe Draai. De nieuwe
Blosse-school in De Draai-Zuid krijgt voor 3 schooljaren tijdelijke
huisvesting, startend 1-8-2020. In de BURAP wordt hier nader op
ingegaan. Zodra de aanbesteding is geweest (eind oktober), zullen we
met een voorstel komen hoe het tekort op te lossen.
3. Permanente huisvesting basisschool De Nieuwe Draai. In 2022 zal het
krediet voor deze school beschikbaar moeten komen, om er voor te
zorgen dat het permanente schoolgebouw per 1-8-2023 gereed kan zijn.
Omdat de bouwkosten momenteel lastig in te schatten zijn hebben we
voor de begroting 2020 de raming laten staan. Voor de begroting 2021
zal het benodigde bedrag geactualiseerd worden n.a.v. de meest recente
inzichten.
4. Expertisecentrum passend onderwijs. De aanbesteding zal eind dit
jaar van start gaan. Ook hier is de raming van de stichtingskosten naar
boven aangepast. Omdat aan de andere kant de rente op de lening, die
de ontwikkelaar Stichting Maatschappelijk Vastgoed bij de BNG af gaat
sluiten, flink is gedaald, is de verwachting dat we binnen het afgesproken
financieel kader blijven.
20

Portefeuillehouder
Pagina
Vraag

Annette Valent
39
Wij vinden allerlei documenten op de website van Heerhugowaard met
betrekking tot sport zoals het uitvoeringsprogramma sport en “Een
kansrijk sport- en beweegklimaat in Heerhugowaard: Beleidskader sport
2012-2016”. Deze 2 documenten dateren echter van 2016.
Is er al een nieuw beleidskader opgesteld voor de komende jaren? Zo
nee, is het college van plan dit te gaan opstellen?

Antwoord

Met het aflopen van de periode van het beleidskader "Een kansrijk
sport-en beweegklimaat in Heerhugowaard 2012-2016" is ervoor
gekozen om het beleid te evalueren en de beleidslijnen te continueren
met accenten die aansluiten op de strategische doelstellingen van het
sociaal domein.
Het is de wens het sportbeleid integraal te actualiseren in het nog op
te stellen nieuwe beleidskader sociaal domein.
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41
Wanneer ontvangt de gemeenteraad de nieuwe groenvisie
Op 20 november wordt een interactieve sessie georganiseerd waarin
gemeenteraad, groenorganisaties en andere geïnteresseerden samen
de uitgangspunten bepalen voor de nieuwe groenvisie. De visie wordt
vervolgens in de eerste helft van 2020, samen met het uit de visie
voortvloeiende groenbeleid, ter besluitvorming aan de raad aangeboden.
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44
In de Voorjaarsnota is €600.000 extra gereserveerd voor het op peil
brengen van sportvoorzieningen en accommodaties. Waar kunnen wij
deze terugvinden in de cijfers van de begroting van programma 5?

Antwoord

In de Voorjaarsnota 2019 is de reserve Projecten leefomgeving en
voorzieningen in het leven geroepen. De bedoeling van deze reserve is
de kosten te dekken die samenhangen met de verschillende
deelprojecten die in de toelichting bij deze reserve zijn opgenomen. Het
op peil brengen van sportvoorzieningen en accommodaties is één van
deze deelprojecten. Op bladzijde 37 van de VJN2019 wordt vermeld dat
op een later moment per deelproject een concreet voorstel aan de raad
wordt voorgelegd. Naar aanleiding van het raadsbesluit dat op dat
moment genomen gaat worden zullen de lasten van het deelproject en
de corresponderende onttrekking aan de reserve in de begroting worden
opgenomen.
21
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Er staat genoemd dat: (her)inrichten van de openbare ruimte met het
uitgangspunt: ‘grijs waar het moet, groen of blauw waar het kan’; kunt u
hier voorbeelden van noemen waar dit zou kunnen gebeuren en wat
voor concrete veranderingen er dan zichtbaar worden?

Antwoord

Het credo ‘Grijs waar het moet, groen of blauw waar het kan’ wordt
onder meer toegepast bij de wijken waar groot onderhoud plaats vindt. In
2020 geldt dit voor de Rivierenwijk en Basserhof. In beide wijken is
samen met inwoners bekeken hoe de kwaliteit van de openbare ruimte
kan worden verhoogd, onder meer met het toevoegen van groen. Hierbij
kan worden gedacht aan het weghalen van betegeling op ongebruikte
stukken grond en het toepassen van grasbetontegels voor
parkeerplaatsen (conform motie 11 Klimaatadaptatie parkeerplaatsen, 3
juli 2019). Daarnaast is dit jaar Stad van de Zon in beeld, waar wordt
gekeken naar onnodige verharding, denk aan overmatig brede
voetpaden of twee voetpaden die parallel aan elkaar liggen en daardoor
weinig gebruikt worden. Per locatie wordt daarbij gekeken hoe dit
vergroend kan worden.
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47
“Het gebruik van de Verwijsindex wordt in het kader van vroegsignalering
bevorderd”.
Wat is de Verwijsindex precies? Hoe vaak wordt deze nu toegepast door
onze zorgaanbieders?

Antwoord

De Verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel (digitaal
portaal) met als doel vroegtijdig de onderlinge afstemming en
samenwerking tussen signaleringsbevoegden (professionals die hun
betrokkenheid bij een jeugdige/gezin kenbaar gemaakt hebben) te
bevorderen. Zodoende kan tijdig passende hulp of ondersteuning
geboden worden aan een jeugdige (t/m 23 jaar), om bedreigingen in de
gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te voorkomen, te
beperken of weg te nemen.
De Verwijsindex bevat geen inhoudelijke informatie en is ook geen
zoeksysteem. Een match ontstaat als er meerdere
signaleringsbevoegden hun betrokkenheid bij een jeugdige kenbaar
maken.
Op dit moment is er voor de gemeente Heerhugowaard sprake van 1130
actieve signalen vanuit gemeente zelf, maar ook van gecontracteerde
zorgaanbieders, GI, scholen, GGD, et cetera, die hun betrokkenheid
hebben getoond bij een jeugdige uit Heerhugowaard.
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51
“Verbeteren inrichting van de gemeentelijke organisatie in relatie tot
zaken vanuit Veilig Thuis.”
Dit is een van de prestaties die worden aangegeven om huiselijk geweld
aan te pakken.
Waarom is het nodig om de inrichting van de gemeentelijke organisatie
te verbeteren en wat is er nodig om dit te verbeteren?

Antwoord

Het lokale team verleent hulp wanneer er een actieve hulpvraag van de
inwoner is. Bij casussen die Veilig Thuis overdraagt aan het lokale team
is er vaak geen actieve hulpvraag.
Nu komen de overdrachten van Veilig Thuis nog voornamelijk terecht bij
de Jeugd- en gezinscoaches, waarbij de hulpvraag vaak breder is dan
alleen jeugdhulp of geen jeugdhulp betreft.
De komende periode wordt een integrale visie en multidisciplinaire
aanpak ontwikkeld, waarbij gebiedsgericht gewerkt wordt door het lokale
team.
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58
Recentelijk zijn we geïnformeerd dat er een overschrijding op jeugdzorg
is ontstaan. Wat voor impact heeft dit op de begroting voor 2020?

Antwoord

We zijn vanuit de analyse over de overschrijding op jeugdzorg (zoals
gemeld in de raadsinformatiebrief Cbb190462) bezig met het in beeld
brengen van de impact op de uitgaven van 2020. In de analyse gaan we
nader in op de oorzaken van de overschrijding en de
beheersmaatregelen.
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U stelt hier een lijst met de prestaties die worden geleverd in 2020.
Diverse punten zijn herkenbaar uit de Woonvisie. Echter, we zien hier
geen passages over de kwaliteit van de openbare ruimtes en bungalows
zoals de woonversie wel expliciet noemt. Wat wordt hiervan gerealiseerd
in 2020?

Antwoord

De prestaties rond de openbare ruimte voor 2020 liggen op verschillende
niveaus. Op beleidsniveau wordt in een interactief traject samengewerkt
aan een nieuwe groenvisie en daaruit voortvloeiend groenbeleid. Hierin
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zullen de uitgangspunten staan die Heerhugowaard gaat hanteren voor
het groen in de openbare ruimte, zowel bij nieuwbouwlocaties als in
wijken waar groot onderhoud plaats vindt. Dit beleid staat gepland om in
de eerste helft 2020 aan uw raad ter besluitvorming aangeboden te
worden en daarmee kan dat beleid een nieuw raadskader worden.
Daarnaast wordt op beleidsniveau verder gewerkt aan de
omgevingsvisie en de omgevingsplannen, die aangeven wat wij als
gemeente en de samenleving terug willen zien in een gebied, en
daarmee in de openbare ruimte. Planning is om de omgevingsvisie
medio 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden. Ten
slotte bevat ook het programma klimaatrobuustheid acties die impact
zullen hebben op de openbare ruimte. Dit programma wordt u in 2020 ter
informatie aangeboden.
Op concreet niveau wordt in 2020 groot onderhoud gepleegd in de
Rivierenwijk en Basserhof. In beide wijken is samen met inwoners
bekeken hoe de kwaliteit van de openbare ruimte kan worden verhoogd.
Ten slotte is er het projectniveau. De beleidskaders gericht op de
kwaliteit van de openbare ruimte worden al concreet via projecten en
gebiedsontwikkelingen ingevuld. Er zijn bijvoorbeeld een masterplan
Stationsgebied en een actualisering van het masterplan Stadshart in
voorbereiding. Eerstgenoemde is eerste kwartaal van 2020 gereed en de
actualisering van het masterplan Stadshart wordt in 2020 afgestemd met
de laatste ontwikkellocaties van de projectontwikkelaar. Ook voor De
Vaandel Zuid en voor Centrumwaard worden gebiedsontwikkelingen
voorbereid.
Voor de beantwoording van uw vraag rondom bungalows is uitgegaan
van woningen die in 2020 in aanbouw zijn, met een badkamer en
slaapkamer op de begane grond en eventueel een beperkt programma
op de eerste verdieping. In ieder geval geldt voor iedere vrije kavel die
wordt aangeboden in de Draai (gemiddeld 25 per jaar) dat het mogelijk is
hierop een bungalow te realiseren. We zien dat deze kavels in een heel
aantal gevallen ook daadwerkelijk op deze manier benut worden.
Daarnaast worden in de Draai in 2020 diverse woningen projectmatig
aangeboden die als optie hebben om een badkamer en slaapkamer op
de begane grond te realiseren. Ook in Broekhorn en in Land van Luna
fase 2 worden in 2020 diverse gelijkvloerse patio- en bungalowwoningen
gerealiseerd.
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In onderstaande tabel uit de begroting van de VVI staan de verwachtte
tarieven voor 2020.
Kloppen deze tarieven? Zo nee, wat zijn de tarieven dan?
Zo ja, dan zie ik geen extra verhoging van het GFT tarief zoals benoemd
op pagina 75 in de begroting dan de indexatie van 2,2%. Kan er dan
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verder uitgelegd worden waar de stijging van de verwerkingskosten
precies in zitten?
In de opmerking hieronder staat dat de Gemeente Heerhugowaard
verwacht 10% per jaar minder restafval te produceren door het invoeren
van de PMD-container. Klopt dit? Wat voor effect heeft dit op de totale
verwerkingskosten gezien de daling in restafval?
In onderstaande tabel staat een totale verwerkingskost van € 1.843.600.
Op pagina 75 van de begroting staat verwerkingskosten van €2.625.000.
Waar komt dit verschil vandaan?

Antwoord

De tarieven zoals in de begroting van de VVI opgenomen zijn een
inschatting ten tijde van het opstellen van de begroting (april). De
daadwerkelijke tarieven worden door HVC rond juli vastgesteld. Om deze
reden is in de VVI begroting de extra stijging bij het GFT tarief niet terug
te zien.
De door HVC vastgestelde tarieven voor 2020 zijn:

HVC tarief

afval

Totaal per

belasting

ton

Restafval

€ 103,75

€ 32,83

€ 136,58

Grofvuil

€ 126,91

€ 24,62

€ 151,53

GFT

€ 65,98

€

€ 68,84

2,86

De basis voor de VVI begroting zijn de werkelijk aangeboden
afvalhoeveelheden uit de VVI jaarrekening 2018. Hier wordt vervolgens
een jaarlijkse reductie van 1% op toegepast. Op basis van deze methode
zouden wij in 2020 te hoog uitkomen, door de invoering van de PMD
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container. Om deze reden is voor 2019 en 2020 een daling van 10%
aangehouden i.p.v. 1%.
Het verschil in verwerkingskosten op pagina 75 en die uit de VVI
begroting komt omdat de VVI alleen gaat over afval dat via HVC wordt
verwerkt en de kosten van pagina 75 betrekking hebben op alle te
verwerken afvalstromen.
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Er wordt aangegeven dat het variabele deel wordt verdeeld op basis van
de verdeelsleutel 75% - 100% - 125%.
Kan er meer uitleg gegeven worden over hoe deze verdeelsleutel tot
stand is gekomen?

Antwoord

Deze verdeelsleutel komt voort uit een raadsmotie uit 2003. De
onderbouwing is niet meer te herleiden.
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In onze motie over de afvalstoffenheffing vroegen wij vorig jaar het
volgende:
Inzichtelijk te maken op welke manier de baten en lasten met betrekking
tot afvalverwerking cijfermatig zijn opgebouwd,
Daarbij specifiek ingaan op de opbouw van de afvalstoffenheffing in het
variabele deel per categorie huishouden enhet gemiddeld aan restafval
voor deze categorieën, de verwachtinge ontwikkelingen met betrekking
tot afvalverwerking in Heerhugowaard en de daadwerkelijke financiële
gevolgen van het verruimen van de openingstijden van de
gemeentewerf.
Bij dit onderzoek zoveel mogelijk bevindingen en conclusies te baseren
op daadwerkelijke data en cijfers uit Heerhugowaard,
De gemeenteraad uiterlijk met de behandeling van de Raadsbegroting
2020 (november 2019), in een aparte rapportage terugkoppeling te
geven op deze motie.
In punt 2 wordt verzocht om de verwachte ontwikkelingen m.b.t.
afvalverwerking in Heerhugowaard en de daadwerkelijke financiële
gevolgen van het verruimen van de openingstijden van de gemeentewerf
terug te koppelen. Wanneer krijgen we deze rapportage, inclusief de
daadwerkelijke cijfers en data uit Heerhugowaard?

Antwoord

De gecombineerde (tussen) evaluatie van het grondstoffenbeleidsplan,
openingstijden gemeentewerf en inzicht afvalstoffenheffing staat op de
planning voor de raadsvergadering van december. Dit is ook de
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vergadering waarin de tarieven van de afvalstoffenheffing worden
vastgesteld.
De kosten van de verruimde openingstijden gemeentewerf zijn nog niet
opgenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing, zoals in de begroting
opgenomen.

Portefeuillehouder
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Annette Valent
148
Hier staat dat er nog € 162.000 in de voorziening egalisatie Afvalstoffen
zit. Op blz. 76 staat dat er maar € 25.000 in zit.
Hoe zit dit precies?

Antwoord

In de tabel op pagina 148 is de onttrekking van 2019 (€ 136.000) niet
verwerkt. Rekening houdend met deze onttrekking komt de stand uit op
€ 25.000 (€ 161.000 -/- € 136.000).
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Bert Fintelman
algemeen
Op dit moment worden effectindicatoren opgenomen in de begroting
omdat het een verplichting is vanuit de Wet BBV. De opgenomen cijfers
zijn cijfers zonder enige context. Is het mogelijk voor het college om in de
volgende begrotingen deze context wél weer te geven? Bijvoorbeeld
door de effectindicatoren van eerdere jaren op te nemen, door de
richting aan te geven (Wat is het gewenste resultaat) of door een
vergelijking te geven met andere gemeenten?

Antwoord

Uw constatering is juist dat de 39, vanuit het BBV verplichte,
effectindicatoren niet van context en toelichting zijn voorzien. Het college
zal in de begroting 2021 overeenkomstig uw wens, daar waar relevant
c.q. de indicatoren raakvlakken hebben met de uitvoering van
gemeentelijk beleid, meer context schetsen.
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Monique Stam
23, 24
• In de voorjaarsnota is een bedrag van 1 miljoen € beschikbaar
gesteld voor de uitvoering, hoe zien we dat terug in de begroting
2020?
• Wat zijn de concrete plannen op dit moment, wat kunnen we in
2020 al verwachten?

Antwoord

•

In de Voorjaarsnota 2019 is de reserve Projecten leefomgeving
en voorzieningen in het leven geroepen. De bedoeling van deze
reserve is de kosten te dekken die samenhangen met de
verschillende deelprojecten die in de toelichting bij deze reserve
zijn opgenomen. Het optimaliseren fietsroutes is één van deze
deelprojecten. Op bladzijde 37 van de VJN2019 wordt vermeld
dat op een later moment per deelproject een concreet voorstel
aan de raad wordt voorgelegd. Na aanleiding van het
raadsbesluit dat op dat moment genomen gaat worden zullen de
lasten van het deelproject en de corresponderende onttrekking
aan de reserve in de begroting worden opgenomen

Portefeuillehouder
Bert Fintelman / John Does
Pagina
diversen
Vraag
2 In 2020 gaan er diverse onderzoeken plaatsvinden, zoals een onderzoek
naar de meerwaarde van een innovatieplatform. Met de huidige fusie op
komst zijn er dan nog mogelijkheden (tijd) om met de uitkomsten van zo
een onderzoek beleid te maken en plannen uit te voeren?

Antwoord

In de voorjaarsnota zijn er diverse onderzoeken aangekondigd.
Afhankelijk van het tijdspad van het uit te voeren onderzoek, zullen er in
raadsvoorstellen keuzes worden voorgelegd aan de raad. De keuzes
geven richting aan het te maken beleid en tijdspad waarop plannen
kunnen worden uitgevoerd.
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Vraag
I Infatiecorrectie 2,7 % positief effect op de inkomsten van 307.000.
h Het is een inflatiecorrectie. Betekent dit niet dat aan de lastenkant deze
correctie een negatief effect heeft?
M.a.w. Worden deze extra inkomsten niet direct al uitgegeven?
Antwoord

Nee, de extra inkomsten worden niet direct al uitgegeven. De extra
inkomsten hebben betrekking op de inkomsten van de OZB voor de
woningen in Heerhugowaard en op dit onderdeel niet in de lasten van de
gemeente Heerhugowaard.
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Groen Links

31

Portefeuillehouder
Pagina
Vraag

Bert Fintelman
80
Bij de leges stelt u voor de tarieven te verhogen met 2,96% vanwege de
verwachte verhoging van de loonsom en de stijging van
overheadskosten echter bij gesubsidieerde instellingen gaat u voor 2020
uit van een indexering van 1,75%. De salariskosten stijgen in deze
sectoren tussen de 2 a 3%. Waarom kiest u niet voor dezelfde
indexering als bij de leges?

Antwoord

De belangrijkste reden dat de indexering voor de leges en de
gesubsidieerde instellingen niet dezelfde zijn is dat de indexering van de
grotere gesubsidieerde instellingen maatwerk is. Bij de grotere
gesubsidieerde instellingen wordt jaarlijks een beoordeling gemaakt voor
de toe te passen indexering.
Voor de bibliotheek is een indexatie van 1,75% toegepast. Deze
indexatie is gebaseerd op informatie over loonontwikkelingen in de
culturele en maatschappelijke sector. Bij de indexering voor Cool is
bijvoorbeeld als referentie genomen de ontwikkeling index kunsteducatie
en podiumkunsten. Deze indexeringen, inclusief de financiële
consequenties, zijn ook onderwerp geweest in de Voorjaarsnota 2019
(blz 16 onder het hoofdje Indexering CAO ontwikkelingen
gesubsidieerde professionele instellingen)
De bepaling van de verhoging van de leges kent een andere systematiek
waarbij naast de loonontwikkelingen ook andere ontwikkelingen
bepalende factoren zijn zoals bijvoorbeeld ICT-kosten en huisvesting.
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Bert Fintelman
137
In de tabel staan de projectkosten implementatie informatie voorziening.
Deze staan jaarlijks geraamd op 2 ton tot 2023. Waarom staan die bij
incidentele kosten en niet bij structureel? En zouden “incidentele kosten”
die meer dan drie jaar achtereen met hetzelfde bedrag eigenlijk niet altijd
als structureel moeten worden aangemerkt?

Antwoord

In de notitie “Structurele en incidentele baten en lasten” van het BBV
(Besluit Begroting en Verantwoording) staat dat als hulpmiddel voor het
onderscheid tussen structureel en incidenteel een periode van 3 jaar kan
worden gebruikt. Vervolgens wordt echter ook gemeld dat de soort of de
eigenschap van de begrotingspost altijd boven het hulpmiddel gaat. De
projectkosten implementatie informatie voorziening zijn in de begroting
opgenomen voor een periode van 4 jaar (2020 t/m 2023) en zijn dus qua
eigenschap incidenteel. De eigenschap van de begrotingspost (slechts
voor 4 jaar en dus incidenteel) gaat dus boven het hulpmiddel
(begrotingspost is structureel als deze langer dan 3 jaar in de begroting
wordt opgenomen)
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Bert Blase
21
Bij de baten staat, voor de jaren 2020 ev, bij crisisbeheersing en
brandweer €-27.000. Wat is de verklaring van deze “negatieve” baten?
Bij het doorbelasten van de onderhoudskosten van de
brandweerkazerne naar het taakveld Crisisbeheersing en brandweer is
per ongeluk een
onjuiste kostensoort gebruikt. Hierdoor worden de kosten op het taakveld
ten onrechte gepresenteerd als een negatieve baat in plaats van als een
last.
Er is dus sprake van een administratieve omissie welke alsnog zal
worden gecorrigeerd in de meerjarenraming over de periode 2020 t/m
2023.
Wellicht ten overvloede kan worden gemeld dat deze omissie niet van
invloed is op het gepresenteerde begrotingsresultaat.
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Annette Valent
41
Wat doen we met de containertuintjes
De motie van de containertuintjes wordt meegenomen in een plan van
aanpak voor bijplaatsingen bij ondergrondse containers. Het uitwerken
van het plan van aanpak vindt plaats na de tussen evaluatie van het
grondstoffenbeleid.

Portefeuillehouder
Pagina
Vraag

John Does
46
Op welke manier versterken we het preventieve voorveld, waarmee
verschuiving van zware naar lichte zorg gerealiseerd wordt. Graag
voorbeelden?

Antwoord

Het versterken van het preventieve voorveld is gericht op tijdig
signaleren, adviseren en interveniëren, zodat de inwoner tijdig hulp
geboden kan worden waarbij integraliteit centraal staat.
Een voorbeeld is de inzet van de Jeugd- & gezinscoaches. Zij vervullen
een adviesrol en hebben consultatie op scholen, peuterspeelzalen,
kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg (GGD). Een ander voorbeeld is
de realisatie van de dagbesteding als algemene voorziening. Deze
voorziening is voor een ieder toegankelijk, zonder dat daarvoor een
indicatie nodig is. Nog een voorbeeld is de dienstverlening vanuit het
Sociaal Plein en tot slot de outreachende aanpak van MET Welzijn in de
wijk.
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John Does
47
Wat wordt bedoeld met “de processen in de vingers”

Antwoord

Met 'processen in de vingers krijgen' wordt bedoeld de administratieve
systemen en werkwijzen op een zo efficiënt mogelijke wijze in te richten.
Dit heeft als doel om data te genereren, te combineren en te analyseren
op basis waarvan we beleidsmatig kunnen anticiperen.
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Annette Valent
49
Intensiveren van POH en huisartsen, hoe gaan we om met de krimp van
huisartsen in de toekomst?

Antwoord

Met de intensivering van de samenwerking met praktijkondersteuners en
huisartsen beogen wij de doorverwijzingen naar de 2e lijns-zorg te
verminderen en meer hulpvragen op te lossen via het lokale team.
Eventuele krimp van huisartsen staat deze intensivering niet in de weg.

35

Portefeuillehouder
Pagina
Vraag

Annette Valent
49
Samenwerking zoeken met regio gemeenten, hoe staat dat ten opzichte
van lokaal in de wijk?

Antwoord

De voorzieningen Beschermd Wonen en Beschermd Thuis worden door
de gemeente in de regio gezamenlijk ingekocht. Er is nu vaak sprake
van grootschaliger beschermd wonen-voorzieningen, zowel in de
centrumgemeente Alkmaar als in de regiogemeenten. De beweging is
om meer kleinschalige voorzieningen in de wijken te gaan maken, waar
mensen Beschermd Thuis -met hulp en ondersteuning nabij en met 24uurs oproepbare ondersteuning waar gewenst- wonen. Op termijn zullen
plaatsen in de intramurale beschermd wonen-voorzieningen worden
afgebouwd. De opbouw van Beschermd Thuis in de wijk en de afbouw
van Beschermd wonen vraagt om samenwerking van de gemeenten in
de regio met zorgaanbieders zie regionaal actief zijn.
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Bert Fintelman
diversen
De presentatie lezend binnen sociaal domein ziet er uitdagend uit, hoe
wordt in de toekomst de aanbesteding geregeld?

Antwoord

De gemeente zal in geval van toekomstige aanbesteding altijd de
gemeentelijke visie op het sociaal domein als vertrekpunt nemen.
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Annette Valent
52
Eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen verminderen.
Hoe sluit de gemeente aan bij bestaande burgerinitiatieven.
Betekenisvolle verbindingen voor mensen, mobiliteit,
informatievoorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden.
Dit is naar onze mening erg mager. Hoe denkt u netwerk uit te breiden
en
wat heeft u daarbij nodig?

Antwoord

Uw vragen worden beantwoord in het (samen met lokale stakeholders)
op te stellen plan voor een duurzame en effectieve aanpak om (het
gevoel van) eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen te verminderen”.
Het plan van aanpak kunt in medio 2020 tegemoet zien.
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Christen Unie

37

Portefeuillehouder
Pagina
Vraag
Antwoord

Annette Valent en John Does
algemene vraag bij WMO en Jeugd
Maakt de gemeente gebruik van standaardproductcodelijsten?
Ja, de gemeente Heerhugowaard maakt zowel bij de Jeugdwet als de
Wmo gebruik van standaard productcodelijsten. Deze zijn regionaal
vastgelegd in de contracten Jeugdhulp en Wmo. Deze productcodes zijn
afkomstig uit de landelijk vastgestelde I-Standaarden.
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Bert Fintelman
1
Er staat: “Tegelijkertijd geven we met deze begroting de ambtelijke
organisatie de opdracht om de in eerdere jaren uit achtereenvolgende
jaarrekeningen blijkende substantiële onderuitputting van budgetten
aan te pakken.”
Vraag: Kunt u uitleggen wat er bedoelt wordt met substantiële
onderuitputting?

Antwoord

Substantiële onderuitputting betekent hier dat het vermoeden bestaat dat
er ruimte in sommige begrotingsposten aanwezig kan zijn in relatie tot de
taak die daarmee samenhangt.
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Monique Stam
29
Bij werklocaties staat dat er een onderzoek komt naar behoeften
bedrijventerreinen zoals invulling maar ook naar functies als wonen en
onderwijs.
Vraag: De bedrijvenkring heeft recent gezegd dat wonen op een
bedrijventerrein niet wenselijk is.
Neemt u dit ook mee in het onderzoek?
Bij het opstellen van de visie Werklocaties vragen wij ook de input van de
ondernemers(verenigingen) uit Heerhugowaard en Langedijk.

Antwoord
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John Does
47
Er staat: “Door een outreachende werkwijze, versterking van het
preventieve voorveld en toepassing van verschillende methodieken
zoals Beschermjassen wordt minder instroom in de 2e lijns zorg
beoogd.”
Vraag: Graag een uitleg wat u bedoelt met een outreachende
werkwijze.

Antwoord

Door de leefsituatie waarin sommige mensen zich bevinden, of niet altijd
in staat zijn om een hulpvraag te stellen/formuleren, komt het voor dat
hun problemen niet of nauwelijks in beeld komen/zijn bij reguliere
hulpverlening. Door actief contact te zoeken met de inwoners (hen
'outreachend' te benaderen) wordt geprobeerd om problematiek te
signaleren - die anders verborgen blijft of te weinig aandacht krijgt - en
passende hulp te bieden.
De outreachende werkwijze houdt ook in dat hulp en ondersteuning
vanuit het preventieve voorveld toegankelijker is voor iedereen, doordat
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hulpverleners op zogenoemde vindplaatsen zijn. Zoals de sociaal
werkers van MET Welzijn die aanwezig zijn in de wijken en in publieke
ruimtes. Maar ook de Jeugdgezondheidszorg (GGD) en de Jeugd- en
gezinscoaches in kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en op scholen.
Na signalering kan er passende hulp geboden worden.
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51
Bij effectief armoedebeleid staat: “De opbrengsten uit het
evaluatieonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek over de
effectiviteit van het minimabeleid zullen richting geven om het beleid te
blijven verbeteren.”
Vraag: Wanneer zijn de opbrengsten beschikbaar?

Antwoord

De huidige uitvoering van het minimabeleid is geëvalueerd. Eind 2019
wordt een klantervaringsonderzoek in gang gezet. De resultaten van de
evaluatie en het klantonderzoek zal op de schaal van regio Alkmaar in
beeld worden gebracht. Dat beeld kan in het 1e kwartaal van 2020
verwacht worden. Vervolgens moet dan bekeken worden wat er nog
meer nodig is om tot een totale evaluatie minimabeleid te komen.
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Annette Valent
62
Er staat: “Klimaatstresstesten in 2019 opleveren en voeren
risicodialoog.”
Vraag: Lukt dit allemaal nog voor 1-1-2020?

Antwoord

Bedoeld is: klimaatstresstesten opleveren in 2019 en op later tijdstip
voeren van de risicodialoog. De klimaatstresstesten zijn opgeleverd in
2019, de risicodialoog wordt voorbereid in regionaal verband en begin
2020 uitgevoerd.
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