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Raadsbegroting 2017
HOP
Door de fractie van HOP zijn geen technische vragen over de raadsbegroting 2017 ingediend.
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CDA
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CDA

Vraag

Antwoord

Vraag Bij de effectindicatoren aangaande verwijzingen van jongeren
12-17 jaar bureau Halt en jongeren 12-24 jaar KLPD
Vraag: Hoe herken je het verschil tussen de jongeren die een
verwijzing krijgen naar bureau Halt en de harde kern jongeren die
verder gaan naar de KLPD
Halt is een taakstraf die past bij een lichte overtreding of een
overtreding die nog niet herhaaldelijk is gepleegd. Hij is bedoeld om te
voorkomen dat jongeren met justitie in aanraking gaan komen. Mate
en zwaarte van de overtreding maken het verschil tussen Halt en
proces-verbaal.
Daarnaast zijn er jongeren die zorgelijk gedrag laten zien. Die komen
vanuit allerlei overleggen in beeld (school, Veiligheidshuis,
buurtgerichte aanpak, enz.). Door op casus niveau met partijen in
overleg te gaan wordt de groep die zorgwekkend gedrag vertoond
gemonitord.
Ook jongeren die afglijden naar harde kern gedrag zijn in beeld via de
veiligheidsoverleggen.
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CDA

CDA

Diverse wegen in de gemeente zijn de komende jaren aan vervanging
toe. Hiervoor zal in 2017 een voorstel aan de raad worden
aangeboden voor het beschikbaar stellen van kredieten om deze
vervangingen te realiseren

Vraag

Vraag:
De begroting gaat over 2017, dat moet er toch ten minste een
schatting van de bedragen voor 2017 komen? Anders krijgen we die
later voor onze kiezen en wordt dat een tegenvaller in 2017? Waarom
staat deze schatting er niet in?

Antwoord

Voor 2017 zijn geen vervangingen van wegen gepland. Deze hoeven
daarom niet in de raadsbegroting 2017 te worden opgenomen.
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Vraag

Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen
Het gesprek aangaan met alle betrokkenen over aspecten als
mogelijke functieverbredingen van voorzieningen en het ambitieniveau van onderhoud van wijken en wegen, inclusief het maaibeleid.
Vraag:
Wat is de Functieverbreding aangaande het maaibeleid en het
ambitieniveau?

3

Antwoord

Functieverbreding heeft betrekking op de voorzieningen zoals
gebouwen, wegen en groen, niet op het maaibeleid.
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CDA

Vraag

Antwoord

De ruimte waar de Artotheek tot voor kort was gevestigd (vleugel D1)
zal vooralsnog worden ingericht als een flexibele multifunctionele
ontmoetings- en (informele) overlegruimte voor zowel interne als
externe contacten.
Wanneer zich concrete verzoeken van derde partijen voordien, kan
ook de D1 vleugel in de ruimteafweging worden betrokken.
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CDA

Vraag

Antwoord

CDA

Omvormen van gemeentehuis naar Huis van Heerhugowaard,
inclusief aanpassingen raadzaal
Een open, toegankelijk en veel gebruikt gebouw waar iedereen zich
welkom voelt
Vraag:
Zijn er al bedrijven organisaties die de oude plek van de Arthotheek in
nemen of zijn er andere ideeën om deze ruimte te gebruiken? En
welke zijn dat?

Aandacht voor levensvatbaarheid de Noord en Veenhuizen
Belangrijk om de leefbaarheid te verbeteren danwel te behouden
Vraag:
Hoe gaat de gemeente dit doen en wat is haar rol hierbij?
De gemeente is samen met de initiatiefnemers onder de noemer van
KODN 2.0 (Kompas op De Noord 2) bezig om te komen tot een
nieuwbouwplan dat recht doet aan de vraag. Een vraaggerichte
ontwikkeling dus zoals destijds bij de eerste versie van Kompas op De
Noord. De rol van de gemeente is puur faciliterend wat proces betreft;
de zogenaamde ‘bottom up’ aanpak.
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Vraag

Antwoord

Ontwikkelingen volgen rond rangeer/opstel terrein De Vaandel
Vraag:
Ontwikkelingen rond rangeer/opstel terrein De Vaandel hoe staat het
hiermee? En wat is de verwachting.
Dit is een project van ProRail. De afgelopen jaren heeft ProRail in
opdracht van het ministerie van I&M ‘alternatieven’ onderzocht voor
opstelruimte voor de PHS-corridor Amsterdam-Alkmaar.
Heerhugowaard De Vaandel is voorkeursalternatief voor het opstellen
van intercity-treinen. Om te komen tot een verdere uitwerking van dit
alternatief is dit jaar een nieuwe fase ingegaan: de zogenaamde
4

planstudiefase waarin varianten worden uitgewerkt. De
variantenstudie gaat over een handvol integrale ontwerpen op de
corridor en specifiek voor Heerhugowaard geldt dat er een ontwerp
komt voor een opstelterrein, inclusief inrichting, inpassing en
ontsluiting.
Tijdens de variantenstudiefase wordt gebruik gemaakt van
werkateliers. Het ingenieursbureau dat door ProRail geselecteerd is
heeft de gemeente inmiddels uitgenodigd om einde dit jaar deel te
nemen aan die werkateliers. ProRail heeft aangegeven dat zij ook de
grondeigenaren zal benaderen. Omwonenden en belangengroeperingen zullen door ProRail voor informatieavonden worden
uitgenodigd.
Met bovenstaande concrete stappen van ProRail wordt de komende
maanden aan het opstelterrein gewerkt. ProRail en het college zullen
u daarvan op de hoogte houden.
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Vraag

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Vraag: Dit is nogal een ruime marge. Zijn er ook cijfers van het aantal
banen boven de 50 jaar?

CDA

Document

CDA

Antwoord

Document

Raadsbegroting 2017

Blz

51

Vraag

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Vraag:
Wat is het percentage werkloze van 55 jaar en ouder?

Antwoord

CDA

Deze beleidsindicator is door ons verplicht gesteld bij ministeriële
regeling d.d. 24 maart 2016. Daarbij is ook de bron benoemd
(www.lisa.nl). Daar wordt geen informatie verstrekt over het aantal
beschikbare banen voor mensen boven de 50 jaar.
Aangezien het uitgangspunt is dat in principe elke baan door iedere
leeftijd kan worden ingevuld zou kunnen worden afgevraagd in
hoeverre het relevant is om een dergelijk onderscheid te maken.

De door u gevraagde informatie is niet beschikbaar. Wel beschikbaar
is (via de site van het CBS, statline) het werkloosheidspercentage
ultimo 2015 in de leeftijdsgroep 45-75 jaar. Dat is 5,2% van de
beroepsbevolking.
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Vraag

Programma 4 Sociale samenhang
Vraag:
Geen grafiek waarom is deze weggelaten?

5

Het is het college niet duidelijk welke grafiek u hier mist.

CDA

Antwoord
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Vraag

Antwoord

In te vullen door organisatie
Niet-sporters
Vraag:
Zijn dit de mensen die niet in club verband sporten? Er zijn ook veel
mensen die individueel sporten zijn deze meegenomen.
Met de definitie “niet sporters” wordt bedoeld het aandeel niet sporters
gemeten per huishouden.
Georganiseerde sporters en ongeorganiseerde sporters worden niet
gemeten.
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CDA

Vraag

Antwoord

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school,
maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Vraag:
Wat wordt hier door de scholen en gemeente aan gedaan?
Relatief verzuim is onderverdeeld in luxe verzuim, signaal verzuim en
te laat kom meldingen. De aanpak door scholen en gemeenten is
divers, aangezien elke type melding een andere aanpak behoeft. Over
de cijfers en de acties wordt jaarlijks uitgebreid gerapporteerd in een
jaarverslag.
Een korte samenvatting van de acties treft u hieronder:
Scholen hebben zelf een aanpak op verzuim. De school is namelijk in
eerste instantie verantwoordelijk voor de aanpak van relatief verzuim
(spijbelen, te laat komen). Pas wanneer er sprake is van langer
verzuim, langere afwezigheid, is de school verplicht een melding te
doen bij leerplicht.
Te laat komen is vaak een eerste stap richting spijbelen en langer
verzuim. Door leerlingen te wijzen op het te laat komen, kan erger
verzuim worden voorkomen. Samen met het onderwijs zetten de
leerplichtambtenaren in op verschillende preventieve acties:
- Elk jaar extra aandacht voor een bepaald onderwerp in het kader van
de Dag van de Leerplicht. In schooljaar 2013-2014 hebben
leerplichtambtenaren in samenwerking met Halt, op alle scholen van
voortgezet onderwijs, alle leerlingen aangesproken die te laat
kwamen.
- De leerplichtambtenaren controleren jaarlijks rond de
voorjaarsvakantie op luxe verzuim. De zogenoemde wintersportactie.
Leerplicht doet huisbezoeken om te controleren of de ziek gemelde
kinderen daadwerkelijk thuis zijn en niet op vakantie.
- Te laat - en spijbelspreekuur op de scholen van voortgezet
onderwijs. Alle leerlingen die te laat op school zijn gekomen en/of
hebben gespijbeld moeten op gesprek komen bij de
leerplichtambtenaar.
6
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Vraag

Programma 4. Sociale samenhang
Lasten € 4.887.000 V
Vraag:
Hoe is dit voordeel te verklaren? Wat wordt er niet gedaan of waarin
zit de besparing?
Het voordeel zit voor het grootste deel in de component zorg en
maatschappelijke zorg n.l. € 4.572.000

Antwoord

Vanaf pagina 72 van de raadsbegroting 2017 is de toelichting per
thema terug te vinden.
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Vraag

Herschikking binnen WMO budgetten € 186.000 N
Vraag:
Hoe zijn deze gelden herschikt?

CDA

CDA

De leerplichtambtenaren maken onderdeel uit van het zorgnetwerk
rondom leerlingen. De leerplichtambtenaren werken samen met de
intern begeleiders en zorgcoördinatoren van de scholen. Ze werken
samen met de jeugd- en gezinscoaches, met de jeugdartsen, het team
Veiligheid, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en alle
andere ketenpartners die betrokken kunnen zijn bij een leerling.

Antwoord

Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de
toelichting die hierover in de Najaarsnota 2014 is opgenomen:
Ad. FF Herschikking binnen WMO budgetten
Als gevolg van een afspraak uit het zorgakkoord worden de budgetten
huishoudelijke hulp uit de integratie-uitkering WMO met 40% gekort
vanaf 2015. Deze korting is in de meicirculaire 2014 geëffectueerd. In
het saldo van de primaire begroting 2015 betekent dit een nadelig
effect van € 0,9 miljoen in 2015 tot € 1,3 miljoen in 2018.
Omdat in Heerhugowaard deze middelen ook op andere taakvelden
uit de WMO (onder andere het uitvoeringsprogramma WMO) zijn
ingezet kan deze korting niet meteen worden ‘afgeroomd’.
In de afgelopen maanden is door onderzoeksbureau KWIZ een
prognosemodel opgesteld om inzicht te krijgen in de kostenontwikkeling en wat de financiële effecten zijn van bepaalde
(beleids)keuzes. Deze rapportage is als bijlage bij deze Najaarsnota
gevoegd. De op basis van dit onderzoek verwachte kosten zijn afgezet
tegen de op dit moment in de begroting aanwezige budgetten. Zonder
rekening te houden met de hiervoor benoemde kortingen op de
budgetten huishoudelijke hulp volgend uit het zorgakkoord is de
prognose dat voor de jaren 2015 tot en met 2018 € 0,6 miljoen tot en
met € 0,3 miljoen aan budget resteert. Hiermee zijn de kortingen van
het Rijk op de budgetten huishoudelijke hulp vooralsnog gedeeltelijk
gecompenseerd. Uitgangspunt van het college blijft dat de resterende
middelen binnen het sociaal domein worden terugverdiend.
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CDA

Document
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Vraag

Antwoord

Het is onduidelijk welke grafiek u mist. Deze is namelijk gewoon in de
raadsbegroting 2017 opgenomen.
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CDA

Vraag

Antwoord

CDA

Programma 5: Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten
en lasten.
Vraag:
Waarom is ook hier geen grafiek weergegeven voor de baten en
lasten

Er staat in de tekst: We blijven inzetten op verdere digitalisering.
Zonder oog te verliezen voor degene die minder digitaalvaardig zijn.
Via het (landelijke) digitale hulpplein kunnen zij ondersteuning vinden
Vraag:
Blijft de dienstverlening ook telefonisch en schriftelijk bereikbaar?
Hulp aanbieden voor degene die minder digitaalvaardig zijn via het
digitale hulpplein wat moeten we ons daarbij voorstellen/
We zetten in op digitale dienstverlening, maar houden de andere
kanalen (balie, telefoon en schriftelijk) open. Daar is de overheid ook
wettelijk toe verplicht.
Het digitale hulpplein gaat o.a. samen met bibliotheken cursussen
aanbieden om burgers wegwijs te maken met internet en online
dienstverlening. Vaak is een beetje uitleg en op weg helpen
voldoende. Verder monitoren we waar mogelijk nog meer behoefte
aan is en kijken wat het digitale hulpplein nog gaat aanbieden. Zie
voor meer informatie: https://digitaalhulpplein.nl/.
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Vraag

Antwoord

Harmoniseren van een aantal werkprocessen met de gemeente
Langedijk
Vraag:
Over welke werkprocessen hebben we het dan?
We hebben het dan o.a over:
- Personeels- en salarisadministratie
- Onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte.
- Omgevingsvergunning
- Inkoop
- Verzekeringen
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CDA
CDA
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Vraag

Antwoord

Een toelichting op deze afwijking kunt u vinden op pagina 85 van de
raadsbegroting 2017.
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Vraag

Bij de kosten Burgerzaken is een voordeel van € 479.000 V tov 2016.
Vraag:
Waardoor komt dit, waar zit de besparing?

CDA

Antwoord

CDA

Bij de kosten van de post algemeen bestuur verwacht men in 2017
meer kosten dan in 2016 dit is een groot verschil n.l. € 289.000
negatief
Vraag:
Waardoor komt dit, graag een verklaring hiervoor?

Het voordeel wordt veroorzaakt door de vernieuwing BBV. De kosten
van de overhead mogen niet meer op de diverse producten van de
begroting worden verantwoord maar moeten verantwoord worden op
het nieuw gevormde programma Overhead.
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Vraag

Tabel kostendekkendheid rioolheffingen hierin staat kosten riolering
inclusief toegerekende rente €3.708.083 en bij toe te rekenen rente
kosten overhead incl. toegerekende rente € 461.666
Vraag: wat is bij deze bedragen het component de toe gerekende
rente in euro’s?

Antwoord

De componenten toegerekende rente van kosten riolering en kosten
overhead bedragen €226.873 en €12.535.
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Vraag

Antwoord

Planning is dat het onderhoudsplan gebouwen nog in 2016 wordt
geactualiseerd in een plan ‘gemeentelijk vastgoed
Vraag:
Wanneer kunnen we dit plan tegemoet zien of waar kunnen we dit
vinden?
Als gevolg van de inzet op de voorzieningen bevinden de plannen zich
nog in de inventarisatiefase. Naar verwachting zullen de plannen in
tweede kwartaal 2017 in concept gereed zullen zijn.
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CDA

Vraag

Antwoord

Deze stijging komt voor 6,73 Fte door het aannemen van
medewerkers voor de nieuwe taken in het kader van de WMO en
Jeugd. Met het maatschappelijk middenveld wordt binnen de netwerk
organisatie van Het Sociaalplein samengewerkt om in te zetten op
onder andere preventie, netwerkversterking, mantelzorgondersteuning
en algemeen toegankelijke voorzieningen.
Als er toch een maatwerkvoorziening nodig is dan is de gemeente aan
zet om hiervoor de intake en besluitvorming te doen. Met de nieuwe
medewerkers is de juiste kennis en expertise in huis gehaald om
samen met het bestaande team de dienstverlening op een goede
manier vorm te geven.
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CDA

Vraag

Antwoord

CDA

De formatie is in de begroting 2017 met 11,1 FTe gestegen ten
opzichte van de begroting 2016. Deze stijging heeft vooral te maken
met de nieuwe taken die de gemeente erbij heeft gekregen in het
kader van de WMO en Jeugd. Deze extra formatie wordt gedekt vanuit
het uitvoeringsbudget WMO en Jeugd.
Vraag:
Was de formatie stijging niet op te vangen dmv samenwerken met het
maatschappelijk middenveld?

In de tabel staat bij punt 4 sociale Samenhang dat er minder voor is
begroot dan in 2016
Vraag:
Zijn dit bezuinigingen op het programma Sociale Samenhang? en
waarom dit grote verschil in de begroting 2017 ten opzichte van de
begroting 2016?
In het vernieuwde BBV is aangegeven dat de kosten van de overhead
op een apart product in de begroting moeten weergegeven. Deze
mogen dus niet meer worden doorbelast worden naar de diverse
producten. De kosten van de overhead voor economie en toerisme
vindt u in de begroting 2017 terug in een apart programma.
Zie voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen van
programma 4 pagina 72 e.v. van de raadsbegroting 2017.
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Vraag

Bij de uiteenzetting financiele positie staat bij:
Preventie schuldhulpverlening
2017 2018 2019 2020
-155 -155 -55 -55
Vraag:
Wordt er in 2019 en 2020 minder aan schuldhulppreventie
uitgegeven? Verwacht men minder mensen met schulden?

10

CDA

Antwoord

In 2017 en 2018 zullen er meer ontwikkelkosten zijn voor preventieve
activiteiten, zodat er inderdaad minder mensen met schulden zijn in de
jaren daarna.
Zie ook de toelichting in de Voorjaarsnota 2016 onder N (pagina 35
van dat document).
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Vraag

Antwoord

In de tabel onder het kopje Zorg en maatschappelijke zorg staan bij
sommige punten wel lasten maar geen baten
Vraag:
6.2 Wijkteams en 6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) waarom staan
hier wel lasten maar geen baten vermeld?
Als het niet in euro’s kan worden vermeld waarom is dat dan niet
meegenomen in een voetnoot, waarin aangegeven wordt wat de
resultaten van deze uitgave zijn?
Vraag:
Waarom staan er bij bij 6.71 maatwerkdienstverlening 18+ wel baten
en bij 6.72 maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 geëscaleerde zorg
18- wel lasten maar geen baten vermeld?
Het is net of de zorg 18- niets oplevert?
Vraag:
Waarom zijn de lasten van zorg zo hoog en de baten zo laag?
De dekking van de lasten die met deze thema’s samenhangen vindt
plaats uit de algemene dekkingsmiddelen (algemene uitkering uit
gemeentefonds, deelfonds sociaal domein). Een specificatie van de
algemene dekkingsmiddelen vindt u op pagina 88 van de
raadsbegroting 2017.
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CDA

Bij Sociale structuur worden de aantallen inwoners genoemd:
2016
2017

Vraag

Antwoord

53.917
55.379
waarvan: van 0 - 19 jaar
13.745
14.132
van 20 - 64 jaar
31.161
31.912
van 65 jaar en ouder
9.011
9.335
waarvan van 75 - 84 jaar
2.465
2.602
Vraag:
Waarom zijn er geen aantallen genoemd van inwoners van 85 jaar en
ouder? Zijn er geen inwoners van 85 jaar en ouder in
Heerhugowaard? We gaan er toch vanuit dat inwoners boven de 85
jaar ook nog meetellen als inwoners? De tabel geeft zo een beetje een
vreemd beeld.
De laatste groep is 65 jaar en ouder. Hieronder vallen ook de mensen
van 85 jaar en ouder.
De extra specificatie van 75-84 jaar wordt gegeven omdat het een
specifieke groep is in de algemene uitkering.
11
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Vraag

Het aantal huishoudens met een laag inkomen is 5976 dit is 25% a 30
% van de huishoudens in Heerhugowaard.
Vraag: Wat wordt verstaan onder een laag inkomen ?

CDA

Document

Antwoord

Het begrip laag inkomen, opgenomen onder de kerngegevens,
refereert aan één van de verdeelmaatstaven van de algemene
uitkering gemeentefonds. In het document toelichting op de
berekening van de algemene uitkering 2008-2015 wordt de definitie
van dit begrip als volgt gegeven:
Het aantal huishoudens in de gemeente, waarvan het inkomen hoger
is dan inkomensgrens a en niet hoger is dan inkomensgrens b.
Inkomensgrens a wordt zodanig bepaald dat juist bij 10% van het
landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt.
Inkomensgrens b wordt zodanig bepaald dat juist bij 40% van het
landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt.
Wat de omvang is in enig jaar van een laag inkomen is wordt door het
Rijk bepaald op basis bovenstaande definitie. Vervolgens wordt door
de inkomens van de huishoudens in Heerhugowaard tegen dit
landelijk bepaalde normbedrag aan te houden het aantal bepaald dat
in de tabel met kerngegevens op deze bladzijde van de
raadsbegroting terugvindt.

12

VVD
Raadsbegroting 2017

Blz

15

Vraag

Er wordt naar ons inziens niets gemeld over de mobiele surveillanten.
Hoe is de ervaring met de nieuwe partij, en kunnen we daar
binnenkort een evaluatie van verwachten?

Antwoord

De mobiele surveillance is going concern en blijft essentieel in een
preventieve aanpak van overlast jeugd en handhaving van de
openbare orde. Sturing vindt plaats door middel van de rapportages,
en sturing op gerichte inzet waar nodig door de uitvoeringsregisseur
van de gemeente. De nieuwe partij heeft zich het nieuwe netwerk en
werkgebied eigen moeten maken, de ervaringen zijn goed.
De evaluatie van de inzet en taakuitoefening maakt deel uit van de
voortgangs- / contractgesprekken. Tegen het einde van de
contractperiode wordt een besluit genomen over een verlenging met
de aanbieder.
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Vraag

Hoe is de ontwikkeling van de aantallen WhatsApp groepen? Kan het
college een overzicht geven van deze ontwikkeling?

Antwoord

Inwoners kunnen eigenstandig WhatsApp groepen starten. Op de site
zijn de groepen voor een ieder zichtbaar.
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Vraag

Hoe is het college voornemens om de betrokkenheid van inwoners te
vergroten met het oog op de WhatsApp buurtpreventie?

Antwoord

Wij blijven wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijk van
de WhatApp buurtpreventie.
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Vraag

Een paar jaar geleden was er een “harde kern” van overlast gevende
jongeren. Deze waren goed in beeld en zijn ook aangepakt. De laatste
tijd horen wij er weinig meer over. Bij de bijeenkomst van de
veiligheidsdriehoek was er aangegeven dat er geen problemen zijn.
Hoe staan we er nu voor?

Antwoord

Ook op dit moment kennen we een groep harde kern jongeren, die
zich manifesteren als zeer hinderlijk en overlastgevend. Ze zijn in
beeld en ook de aanpak loopt.
In de veiligheidsdriehoek is aangegeven dat we geen criminele
jeugdgroep hebben.

VVD

VVD

VVD

VVD

Document

13

Document
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30

VVD

Vraag

VV
D

VVD

VVD

Antwoord

Citaat: “Om te komen tot minder restafval en meer gescheiden afval
(grondstof)stromen, verandert de inzamelstructuur van het
huishoudelijk afval de komende jaren ingrijpend.
Vraag: kan het college globaal al aangeven wat er gaat veranderen of
welke denkrichting zij heeft? Zo gaat Langedijk een derde
vuilniscontainer bij de huizen plaatsen voor het plastic bijvoorbeeld
In het nieuwe grondstoffenbeleidplan 2017 - 2020 worden de meest
kansrijke mogelijkheden benoemd om te zorgen dat inwoners minder
grondstoffen bij het restafval stoppen. De insteek is om dit te doen via
de “service prikkel”. Op basis van de proef met het inzamelen van
plasticverpakkingen aan huis is één van mogelijkheden die wordt
opgenomen het invoeren van een rolcontainer voor plastic,
drankenkartons en blikverpakkingen en aanpassen van de inzamel
frequentie. Zoals u zelf aangeeft is dit een effectieve maatregel die
aansluit bij gemeenten om ons heen en bij het uitgangspunt van
bronscheiden.
Aangezien niet iedereen ruimte heeft voor een extra container of het
prima vindt een stukje te moeten lopen is het idee om de verzamelcontainers bij de winkelcentra te handhaven. Het gaat het college
erom dat het inzamelsysteem (of combinatie van systemen) aansluit
bij de behoefte van de inwoners en financieel ook nog haalbaar is.

Document
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Blz

34

Vraag

De raadszaal gaat verbouwd worden. Is het mogelijk om de
verbouwing voor maart 2018 voltooid te hebben?

Antwoord

Ja dat is mogelijk. Gepland is dat de raadszaal voor de zomer van
2017 gereed is.

Document
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61

Vraag

Citaat: “Er zijn oplossingen gevonden voor belemmeringen die
bijstandsgerechtigden ervan weerhouden actief te participeren.”
Vraag: is dit specifiek voor Heerhugowaard of is dit binnen het gehele
HAL-gebied via HalteWerk? Als dit succesvol is, wordt dit dan
eventueel ook gedeeld met de BUCH-gemeenten of is dat al gedaan?

Antwoord

Dit is niet specifiek voor Heerhugowaard. Oplossingen worden
besproken met Halte Werk en gelden dan voor het HAL-gebied. Als
het succesvolle oplossingen zijn worden ze ook gedeeld met de
BUCH-gemeenten.

Document
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62
14

VVD

VVD

VVD

Vraag

4.6 Integratie binnen- en buitensport
In april zijn er bijeenkomsten geweest voor de evaluatie Beleidskader
Sport 2012-2016. Bij de commissie MO zijn 8 september een aantal
documenten ter kennisname gegeven. De uitvoering van het
sportbeleid is ondergebracht bij onze Sport N.V.
Vraag 1: Werkt de Sport N.V. aan een uitvoeringsplan c.q. een
beleidsplan? Zo ja, wanneer kunnen wij die tegemoet zien?

Antwoord

Het gemeentelijk sportbeleid is tevens het kader waarbinnen
Heerhugowaard Sport NV uitvoering zal geven. Vooralsnog heeft
Heerhugowaard Sport nog geen uitvoeringsplan c.q. een beleidsplan.
Wel heeft Heerhugowaard Sport in haar begrotingsopzet aangegeven
welke zaken zij in het jaar 2017 gaat oppakken. We zijn nog volop in
gesprek met de Sport NV over de spelregels rond de bedrijfsvoering
en het vastleggen hiervan. De verbreding van haar taken ingaande
2017 maakt hier onderdeel van.

Document
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62

Vraag

4.6 Integratie binnen- en buitensport
Vraag 2: Deze zomer was het zwemonderwijs een “hot-item”.
Ondanks dat het leren van zwemmen primair een taak is van ouders
kunnen wij ons voorstellen dat de Sport N.V. (faciliterend) daar een rol
bij kan spelen. Ondanks dat zwemonderwijs niet specifiek in de lijn
van sport maar meer voor veiligheid/beschermen tegen verdrinking is,
heeft zwemonderwijs de aandacht bij de Sport N.V.? Als dat zo is, op
welke wijze?

Antwoord

Het zwemonderwijs heeft de aandacht van Heerhugowaard Sport NV.
Speciaal voor de kwetsbare doelgroep heeft Heerhugwaard Sport een
specifiek aanbod ontwikkeld voor de jonge asielzoekers.

Document
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77

Vraag

Binnen welke termijn is het mogelijk om aansluiting te vinden met
MijnOverheid, en om dit daadwerkelijk te gaan gebruiken?

Antwoord

Het eerste halfjaar 2017 wordt gebruikt om na te gaan voor welke
producten en processen de gemeente MijnOverheid wil inzetten en
wat vervolgens technisch nodig is om dat mogelijk te maken.
Dan kan uiterlijk in het najaar 2017 de aansluiting gereed zijn en
MijnOverheid daadwerkelijk gebruikt gaan worden.

Document
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85

Vraag

Hoewel wij hopen dat er in de toekomst wellicht ooit nog een H3000
komt, denken wij dat er hier een “0” teveel is neergezet. Kan dit
kloppen?
Bedankt voor uw opmerking. U heeft gelijk.

Antwoord
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Vraag

Aangezien alle gemeenten aan deze nieuwe begrotingsregel moeten
voldoen kunnen wij ons voorstellen dat hier verhoudingscijfers voor te
ontwikkeling zijn. Middels benchmark zou je op die wijze gemeenten
met elkaar kunnen gaan vergelijken. Is hier al aangedacht voor in dit
huis of bij de VNG? (Zoals het er nu staat is het een platte opsomming
van de cijfers.)

VVD

Document

Antwoord

De begroting 2017 is het eerste jaar dat gemeenten de overhead in
een apart programma moeten worden verantwoorden. Op het moment
zijn er nog geen vergelijkingcijfers beschikbaar.
Het is niet de taak van de gemeente zelf om verhoudingcijfers te gaan
ontwikkelen. De verwachting dat in de komende periode er ofwel door
de VNG ofwel door het CBS verhoudingscijfers gepubliceerd gaan
worden. Indien dat gebeurd zullen we deze ter vergelijking vanaf de
begroting 2018 mee nemen.
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107

Vraag

Er wordt aangegeven dat er met de betrokken partijen wordt overlegd.
Is er al iets te melden over de voortgang van deze gesprekken en de
ontwikkelingen?

VVD

Document

Antwoord

De gesprekken hebben tijdens de zomerperiode stilgelegen en zijn
eind september weer opgepakt.
Inzet is om te komen tot een ander tarief, waarbij langer verblijf in het
Stadshart (Middenwaard) en avondbezoek aantrekkelijker moet
worden.
De gesprekken verlopen positief, want tot nu lijkt hierin wel een
gemene deler te zitten voor zowel de gemeente als de eigenaar van
Middenwaard. De aangegeven planning lijkt nog steeds haalbaar.
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108

Vraag

Het dekkingspercentage is nu berekend op 97%. Kunnen wij ook de
percentages over 2015 en 2016 erbij krijgen ter vergelijk, om de
ontwikkeling te zien?

VVD

Document

Antwoord

Vooraf: Het dekkingspercentage is niet 97%, maar 57%.
Het dekkingspercentage in de begroting 2015 is 63%.
Het dekkingspercentage in de begroting 2016 is 60%.
Het dekkingspercentage in de jaarrekening 2015 is 76%
Wij hebben in onderzoek of het binnen de regelgeving van de BBV
mogelijk is om een meer transparante weergave van het
dekkingspercentage te geven.
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121

Vraag

Een aantal jaar geleden zijn we gestart met de verhuur/verkoop van
snippergroen als mogelijke besparing op onderhoud “groen”.
Vraag: In het begin ging dat vrij vlot. Wat is nu de status hiervan?

VVD

Document

Antwoord

Verkoop/verhuur
De opbrengsten uit verkoop van openbaar groen bedraagt voor 2016
ca. € 130.000,- wat, uitgezonderd 2015, vergelijkbaar is met de
voorgaande jaren.
Besparing onderhoud:
De besparing op onderhoud zal zich met name zich in de toekomst
manifesteren. De tot nu verkochte percelen bestaan hoofdzakelijk uit
bosplantsoen (extensief onderhoud). De besparing op onderhoud
bedraagt tot op heden € 9.095 per jaar.

Document
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141

VVD

Vraag

VVD

Antwoord

Citaat “We willen dat aan de hand van de diverse documenten in onze
budgetcyclus (planning- en controlcyclus) de gebruikers (raad, bestuur
en management) het met elkaar hebben over de ‘echte’ onderwerpen
om onze doelen te bereiken.”
Vraag: hoe ziet de cyclus voor volgend jaar eruit? Met name de
verwachting omtrent de jaarstukken.
Deze vraag is beantwoord in het raadsconvent van 11 oktober 2016.
Na overleg met de portefeuillehouder in de auditcommissie van 15
september 2016 heeft de auditcommissie het advies gegeven, gelet
op de motie van VVD en Burgerbelang van januari 2016, om de
behandeling van de jaarstukken 2016 nog niet vervroegd (in mei) te
agenderen. Daarbij is een alternatief voorstel gedaan voor separate
behandeling van de jaarstukken (eind juni) en de Voorjaarsnota (begin
juli).

Document
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156

Vraag

Begin dit jaar kwam GGD met een beleidsplan maar was ook direct
weer teruggetrokken. Hoe staat het daarmee?

Antwoord

Het AB van GGD Hollands Noorden besloot tijdens zijn vergadering
van 13 juli 2016 om de behandeling van het meerjarenbeleidsplan
(MJB) op te schorten totdat de werkgroep relatie GR-gemeenten met
een uitkomst is gekomen voor de begroting 2018. Daarna wordt het
Meerjarenbeleidsplan GGD aangepast en wederom voorgelegd aan
de gemeenten.
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VVD
VVD

Document
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174

Vraag

Antwoord

In de aanloop naar de herziening van de grondexploitatie gaan wij ons
hierop richten; op dit moment kunnen we hier nog geen beeld van
geven.

Document
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214

Vraag

VVD

Antwoord

VVD

In de tabel baten/lasten 2017 van de actieve grondcomplexen wordt
complex G851 niet genoemd. Nu de verhuizing van het ziekenhuis niet
meer doorgaat snappen we dat complex G851 Westpoort ook nu even
niet ingeschat kan worden. Voor de Meerjaren Prognose zal hier
nieuwe afwegingen en berekeningen voor gemaakt moeten worden.
Vraag: Wat zijn globaal de ontwikkelingen daarin?

Er staat bij 2.2 Parkeren een baat van 294.000 en last 248.000. Dus
46.000 positief resultaat. Het dekkingspercentage van 98% vermeld
op blz.108 bij de lokale heffingen heeft hier niets mee te maken? Of zit
dat hem specifiek in de aparte vermelding van de overheadkosten?
Op blz. 108 staat een opbrengst van 281.840 aan parkeergelden.
Waar komen de extra inkomsten vandaan om op de baat van 294.000
te komen?
Ja, dit wordt veroorzaakt door de extracomptabel toegekende kosten
van de overhead.
De extra inkomsten zijn de in erfpacht uitgegeven stukjes grond voor
de Middenweggarage en Zuidtangentgarage.

Document
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221

Vraag

In 2013 heeft de raad besloten tot de oprichting van het Revolverend
Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar. Onderdeel van
het besluit was dat de slagkracht van het fonds geëvalueerd zou
worden.
Vraag: is er al evaluatie geweest? Zo ja, wanneer is die ter
kennisname gedeeld? Zo nee, komt er nog een evaluatie?

Antwoord

Daadwerkelijke oprichting vond plaats in 2014. Prioriteit is gezet op
het betrekken van zoveel mogelijk burgers(coöperaties) bij
verspreiden van duurzaamheidsambities. Het onderwerp “Evaluatie
slagkracht” is één van de agendapunten voor de volgende
bestuursvergadering van DECRA (eind november).

Document
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202-203

Vraag

Tijdens de Voorjaarsnota 2016 heeft de raad twee amendementen
aangenomen waarin wordt bepaald dat er twee reserve, “actief
burgerschap” en “communicatie”, worden ingesteld van elk €1,- per
18

inwoner. Waar is dit terug te vinden in de begroting?

Antwoord

Deze staat nog niet in de raadsbegroting 2017, maar in de jaarstukken
2016 vindt u deze terug.

19

SP
Door de fractie van SP zijn geen technische vragen over de Raadsbegroting 2017 ingediend.

20

Document

Raadsbegroting 2017

Blz

4

Vraag

Is de genoemde stelpost vanwege het rekenen met constante prijzen
een werkelijk te ontvangen bedrag of een fictief bedrag?

Antwoord

Dit is een fictief bedrag gebaseerd op de parameters die wij naar
aanleiding van het overleg door het vakberaad (Rijk, Provincie, VNG)
hebben ontvangen.

Document
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15

Vraag

Het aanbod van social media tools breidt zich steeds uit. Op welke
social media tools richt de gemeente zich op?

Antwoord

Op dit moment is een communicatieplan in ontwikkeling. De uitkomst
kan van invloed zijn op het gebruik van tools. (onder andere:
Obi4Wan, What’s App, Twitter en Facebook).

Document
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15

Vraag

Hoeveel hotspot locaties zijn er en hoe groot gemiddeld zijn de
groepjes jeugd die overlast veroorzaken. Is er een stijgende tendens
waarneembaar naar jeugd naar bijna volwassen of net volwassen?

D66

D66

D66

D66

D66

Antwoord

Het aantal en de plekken wisselen. Al zien we wel dat de
centrumgebieden (Stadshart en ook Zuid) en de schoolpleinen voor
jongeren favoriete fysieke plekken blijven.
De groepsgrootte varieert van klein (5-7) tot groter: veelal10-15, maar
ook grote groepen: 25-30.
Ook de leeftijden lopen uiteen: van 12-16 jarigen tot 18+ en van 14-25
jaar. We zien geen duidelijke tendens.

Document
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15

Vraag

Hoeveel hotspotlocaties zijn er en hoe groot gemiddeld zijn de
groepjes ouderen (65+) die overlast veroorzaken?

Antwoord

Hotspotlocaties: zie voorgaand antwoord
In het kader van openbare orde en veiligheid komen wij geen overlast
veroorzakende ouderen (65+ ers) tegen.
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D66

Document
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16

Vraag

Zware criminaliteit maakt veel gebruik van de zwakkeren in de
samenleving door hen te dwingen illegaal hennep in hun huis te
kweken. In hoeverre is deze situatie voor Heerhugowaard van
toepassing?
Dit komt inderdaad ook in Heerhugowaard voor.

Antwoord
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16

Vraag

Welke omvang is de illegale prostitutie in Heerhugowaard? Is er ook
sprake van kinderprostitutie en zo ja hoe wordt hier verder mee
omgegaan?

D66

Document

D66

D66

Antwoord

Het is niet mogelijk om een omvang van illegale prostitutie aan te
geven. Prostituees in de niet-vergunde prostitutie zijn veelal
onzichtbaar en in de prostitutie is sprake van een zekere vluchtigheid.
Daarom is het zeer gecompliceerd een schatting te maken van de
omvang van de (niet-) vergunde prostitutie sector (Daalder, 2007). Die
vluchtigheid blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat prostituees voor
korte tijd werkzaam zijn op bepaalde locaties. Onzichtbaarheid bij
prostituees heeft veelal ook te maken met privacy en schaamtegevoelens. De handhaving van de illegale prostitutie ligt bij de politie.
Zij screenen advertenties in kranten en op internet en reageren op
signalen vanuit de bevolking, gemeente of politieteam.
Kinderprostitutie is bij ons niet bekend.

Document
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16

Vraag

Om illegale hennepteelt in kaart te bregen wordt tegenwoordig ook
drones ingezet. Gebeurt dat op dit moment of zijn er plannen bekend
om dit te gaan doen?

Antwoord

Op dit moment worden (door politie) andere methoden ingezet. Het
eventueel kunnen en mogen gebruiken van drones is aan regels
gebonden. In Heerhugowaard is dit niet aan de orde.

Document
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Vraag

Als de bezuinigingsdoelstelling (weer / nog steeds) niet wordt gehaald,
heeft dat dan nadelige gevolgen voor de gemeentelijke financiën? En
zo ja, over welk bedrag hebben we het dan?

Antwoord

Dan wordt de bijdrage van Heerhugowaard aan de gemeenschappelijke regeling hoger. De omvang van het bedrag is niet aan te
geven (dit is afhankelijk van de gerealiseerde bezuinigingen).

22

D66

Document
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19

Vraag

Hoe denkt het College hogere eigen verantwoordelijkheid bij
verzekeraars te kunnen bewerkstelligen?
Dit wordt nog nader onderzocht.

Antwoord
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29

Vraag

Zijn er nog meer wijken met het probleem vanadium? En zo ja, wat
bedragen hiervoor de kosten voor sanering en (wanneer) worden deze
kosten in het meerjarenperspectief meegenomen?

D66

Document

Antwoord
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30

Vraag

Welke schatting over de tijdsduur kan er bij voorbaat gemaakt worden
bij de reconstructie van de Middenweg-Zuid?

D66

Document

Antwoord

D66

Ja er zijn meer wijken in Heerhugowaard waar elementverhardingen
met Vanadium zijn gebruikt. In de wijken die na de Rivierenwijk zijn
gebouwd is ook duomix als funderingsmateriaal gebruikt. De komende
tijd gebruiken we om het probleem en de oplossingen goed in kaart te
brengen. Het is op dit moment nog niet mogelijk hier een goede
inschatting van te maken.
In de Voorjaarsnota 2016 is een reserve gevormd voor het oplossen
van de Vanadium problematiek die zich voordoet bij herinrichtingen
van wijken in de jaren 2017 tot en met 2020.

We benutten de periode tot halverwege 2017 om het definitieve
ontwerp voor de Middenweg-zuid uit te werken en vast te stellen. De
tweede helft van 2017 gebruiken we voor de aanbesteding en
technische voorbereiding. We richten ons op het behoud van het
cultuur-historische karakter van de weg, verbetering van de positie van
het langzaam verkeer en op doorstroming van de bus. De uitvoering
start in het vroege voorjaar van 2018 en beslaat ook een groot deel
van 2019. In de commissie MI/SB van november informeren we u
actief over de aanpak, de uitgangspunten en het communicatieproces
rondom de Middenweg-zuid.
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30

Vraag

Welke wegen wordt hier bedoeld en zijn voor al deze wegen de
gemeente Heerhugowaard verantwoordelijk
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30

Vraag

Mogelijkheden van verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed,
wordt daaronder CO2 neutraal bedoeld?

Antwoord

Daaronder wordt ook, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid van CO2
neutraal bedoeld.

Document
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30

Vraag

Wat is de verwachting van het effect is van de doordecentralisatie
onderwijshuisvesting?

D66

66

Antwoord

Antwoord

Zoals u bekend zijn we met het onderwijsveld in gesprek over
doordecentralisatie. Dit proces vergt tijd. Per bestuur verschilt de wijze
van insteek, het tempo en de vorderingen die we maken. Met SOVON
zijn we het verst, in de raad van november wordt, in het kader van de
financiering van de nieuwbouw Huygens College, de overeenkomst
met SOVON aan u voorgelegd.

Document
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37

D66

Vraag

Antwoord

D66

Het gaat hier om de wegen waarvoor wij als gemeente
verantwoordelijk zijn. Ze maken deel uit van de hoofdwegenstructuur
en het buitengebied. De andere wegen zijn onderdeel van de wijken
en maken als zodanig deel uit van het groot onderhoud wijken.

Waarom is geen financieel belang bij de
Coöperatie Cooperatief Stimuleringsfonds Duurzame Energie
Coöperatie Regio Alkmaar U.A” ?
Het financieel belang bestaat uit het (éénmalige) startbedrag van de
leden naar rato van het aantal inwoners, voor Heerhugowaard
€ 54.000 dat bij de oprichting van de coöperatie eind 2014 is
ingebracht (zie paragraaf verbonden partijen jaarstukken 2014).
Uitgangspunt van DECRA is dat ze zichzelf, zonder structurele
bijdragen van de leden in stand houdt.
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53

Vraag

Waarom dalen de lasten voor 'economie en toerisme' in 2017 zo
sterk?

24

Antwoord

In het vernieuwde BBV is aangegeven dat de kosten van de overhead
op een apart product in de begroting moeten weergegeven. Deze
mogen dus niet meer worden doorbelast worden naar de diverse
producten. De kosten van de overhead voor economie en toerisme
vindt u in de begroting 2017 terug in een apart programma.
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58

Vraag

Op welke manier wordt de raad ingelicht over de nieuwe manier van
volledige WMO-ondersteuing in 2018?

D66

Document

Antwoord

Voor het traject richting resultaatsturing Wmo begeleiding per 1 januari
2018 wordt nu een implementatieplan opgesteld. Onderdeel hiervan
wordt de communicatie richting alle betrokkenen waaronder ook het
informeren en bijpraten van het college en de gemeenteraad. Globaal
zal eind 1e kwartaal en 3e kwartaal de raad bijgepraat worden.
Voor Wmo hulp bij het huishouden start resultaatsturing al op 1 januari
2017. In het 2e kwartaal volgend jaar zullen we de ervaringen met de
raad delen.
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59

Vraag

Taskforce werkstart, over welke impulsen/onorthodoxe methodieken
wordt hier gesproken en uit hoeveel personen en waar bestaat die nog
te bepalen doelgroep uit?

D66

Document

Antwoord

Op moment werken we aan het ontwikkelen van innovatieve en
onorthodoxe methoden om mensen vanuit een andere invalshoek te
ondersteunen om uit hun persoonlijke bijstandssituatie te komen.
Uitgangspunten zijn de persoonlijke benadering, ondersteuning op
maat, lotgenoten contact, competentieontwikkeling en empowerment.
De beoogde doelgroep die geselecteerd is zijn de alleenstaande
ouders in een bijstandsituatie.
Voor de gemeente Langedijk en Heerhugowaard betreft dat samen in
juni 2016 242 mensen. Dit aantal fluctueert uiteraard. Grosso modo is
de verdeling Langedijk en Heerhugowaard 30%-70%.

Raadsbegroting 2017

Blz

62

Vraag

Hoeveel inwoners leven er nu in Heerhugowaard onder de armoede
grens? Hoe is die verhouding qua inwonerssamenstelling?

D66

Document

Antwoord

Exacte aantallen hierover zijn niet bekend. Het sociaal cultureel
planbureau doet hier onderzoek naar. Uit een recente publicatie van
het SCP blijkt dat ultimo 2013 de armoede in Heerhugowaard lager
was dan het landelijk gemiddelde van 7,7%.
Zie ook:
http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/waar_wonen_de_armen_in_
nederland/
25
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Vraag

Wat is op dit moment het % achterstandleerlingen en het % voortijdige
schoolverlaters?

D66

Document

Antwoord
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76

Vraag

Dat is als het Rijk zich aan haar doelstellingen en afspraken houdt en
ons in de gelegenheid stelt daar fatsoenlijk op in te spelen’. Welke
doelstellingen en afspraken worden hier bedoeld?

D66

Document

Antwoord

Het betreft de doelstellingen en afspraken in het kader van
digitalisering van de overheid waarvoor het Rijk de ruimte in de
regelgeving en de randvoorwaarden moet scheppen en de
modernisering van de GBA die ons al sinds 2003 in het vooruitzicht
wordt gesteld.
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77

Vraag

Waarom wordt aansluiting van de gemeente met het
Ondernemersdossier niet genoemd?

D66

Document

Antwoord

D6
6

Het percentage achterstandsleerlingen in Heerhugowaard in 2012
bedroeg 5,38%. Dit is het laatst bekende cijfer.
Het percentage voortijdig schoolverlater in Heerhugowaard in
schooljaar 2014-2015 bedroeg 1,6%. Landelijk was het percentage
1,8%.
Ter vergelijk: Alkmaar 2,3% en Langedijk 1,0%

Het ondernemersdossier wordt nog niet genoemd, omdat we op dit
moment nog niet zeker weten of we in 2017 hierop aansluiten. Alleen
de punten die we zeker gaan doen worden hier genoemd. Wel wordt
dit punt meegenomen met e-Herkenning en de berichtenbox alsmede
bij het doorlichten van de top 20 producten aan bedrijven.
Overigens heeft recentelijk overleg plaatsgevonden met het
Ondernemersdossier. Vanuit Ondernemersdossier zèlf is ons
geadviseerd op dit moment niet aan te sluiten bij het Ondernemersdossier. Op initiatief van het ministerie wordt momenteel onderzoek
gedaan naar de mogelijkheid om te komen tot één overkoepelende
loketfunctie voor ondernemers, t.w. Mijn overheid voor ondernemers.
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Vraag
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Blz

97

Vraag

Wat is de reden voor de hoge procentuele stijging kosten regionaal
archief?

Antwoord

De stijging heeft grotendeels te maken met de extra kosten (€ 17.000)
die het regionaal archief moet maken voor de invoering van het Edepot (VJN2016-3O, zie pagina 35 van dat document).
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102

Vraag

Het streven is naar volledige kosten-dekking door leges. Welke leges
zijn dan niet kostendekkend?

Antwoord

D6
6

Een lagere uitkeringsfactor kan meerdere oorzaken hebben:
• Mutaties in het gemeentefonds als gevolg van de ontwikkeling van
de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (normeringsystematiek: trap op
trap af);
• Uitnamen uit het gemeentefonds;
• De ontwikkeling van de omvang van het BTW-compensatiefonds en
het bijbehorend plafond;
• Herverdeling van (sub)clusters van het gemeentefonds. In 2016 is
het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke
Vernieuwing opnieuw verdeeld. Dit leidde tot een korting op de
uitkeringsfactor van 0,002.

Document

D66

D66

Antwoord

Algemene uitkering (gemeentefonds). Wat is de oorzaak van een
lagere uitkeringsfactor?

Zoals uit de tabellen blijkt zijn niet alle heffingen kostendekkend. De
tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn 100% kostendekkend.
Lijkbezorging heeft tevens een kostendekkendheid van nagenoeg
100%. Dit blijkt echter niet uit de tabel. In de tabel zijn de
exploitatielasten van de hele begraafplaats opgenomen en niet alleen
de lasten waar leges tegenover staan. Het deel van de
begraafplaatsen die (nog) niet in gebruik zijn, staan geen leges
tegenover en daarvan zijn de kosten voor de gemeente.
De overige heffingen hebben een kostendekkendheid van lager dan
100% (in die zin niet kostendekkend).
De tarieven in de legesverordening worden in het najaar van 2016
opnieuw op kostendekkendheid beoordeeld voor de definitieve
vaststelling door uw raad op 20 december 2016.
Op 31 oktober is er een presentatie aan de commissie Middelen over
de kostendekkenheid van de leges en de beleidsuitgangspunten.
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27

Vraag

Antwoord

De kosten van de afvalverwerking (afvalstoffenheffing) is een
optelsom van verschillende factoren. Een belangrijk onderdeel hierbij
zijn de verwerkingstarieven voor het verbranden van restafval. Deze
tarieven zijn voor 2017 meer toegenomen, dan dat het te verbranden
restafval is afgenomen.
Zaak dus om meer grondstoffen uit het restafval te halen. Eén van de
instrumenten hiervoor is bredere en structurele communicatie,
waardoor het bedrag in de begroting 2017 is verhoogd. De geringe
stijging heeft niet te maken met de pilot plastic inzameling. Deze was
in 2016 ook reeds van kracht.
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106

Vraag

Hoe kan het zijn dat het tarief voor een éénpersoonshuishouden daalt,
terwijl het voor 2 of meerpersoonshuishoudingen stijgt?

D66

Document

Antwoord

D66

Waarom stijgen de kosten van de afvalverwerking? Zijn dit de tarieven
van HVC, heeft dit met de pilot plasticinzameling te maken of iets
anders?

Het tarief bestaat uit een vast en een variabel deel
(verwerkingskosten).
De vaste kosten worden gelijk over ieder huishouden verdeeld.
Bij de variabele kosten worden volgens de verdeling: 0,75 - 1 - 1,25
In 2016 was er nog sprake van een teruggaaf waardoor de bruto
tarieven lager werden.Bij deze teruggaaf is voor 100% uitgegaan van
de 0,75 - 1- 1,25 verdeling. Hierdoor hebben 2-persoons en
meerpersoonshuishoudens verhoudingsgewijs net wat minder korting
gekregen dan de eenpersoonshuishoudens. Dit maakt net het verschil
tussen het marginaal dalen of stijgen.
Als namelijk wordt gekeken naar de bruto tarieven 2016 en die van
2017, dan dalen alle tarieven (Zie tabel).
2016

2017

Bruto

Bruto

1 persoonshuishouden

€

,

€

,

2 persoonshuishouden

€

,

€

,

meerpersoonshuishouden

€

,

€

,
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108

Vraag

Dekkingsgraad lijkbezorgingsrechten. Betreft dit met inbegrip van dat
deel van de begraafplaats dat nog niet in gebruik genomen is? Zo ja,
wat is dan de zuivere dekkingsgraad voor het in gebruik zijnde
gedeelte?

Antwoord

Ja, dit betreft met inbegrip van dat deel van de begraafplaats dat nog
niet in gebruik genomen is.
De zuivere dekkingsgraad voor het in gebruik zijnde gedeelte is
nagenoeg 100%.
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Document
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Blz

126

Vraag

Waarom staat de spoortunnel nog niet benoemd in de beleidsvelden
wegen en civiele kunstwerken? Of komt er een toevoeging hiervan in
december na goedkeuring raad?

Antwoord

Paragraaf C gaat over het onderhoud kapitaalgoederen. Wanneer de
spooronderdoorgang er is maakt die onderdeel uit van het beleidsveld
wegen en kunstwerken.
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135

Vraag

Wat zijn de gevolgen voor Heerhugowaard bij de overschrijving van de
renterisiconorm voor 2017?

Antwoord

Bij een kleine incidentele overschrijding zoals in 2017 zijn er geen
gevolgen voor de gemeente.
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199

Vraag

Onder het kopje materiële vaste activa is de laatste zin niet
afgemaakt:’… zoals de eventuele doordecentralisaties van de
schoolgebouwen aan de…’. Wat zou hier moeten staan?
Schoolbesturen.

Antwoord
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204

Vraag

Waarom is er geen daling of stijging te zien bij dubieuze debiteuren en
SOZA?

D66

Document

D6
6

Antwoord

De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren is gebaseerd op
de balansstand 31 december 2015. Deze stand wordt een keer per
jaar, bij het opstellen van de jaarrekening, bepaald. De basis hiervoor
het saldo van openstaande vorderingen op de soza debiteuren. De
eerste herbeoordeling vindt pas plaats in januari 2017.
Het is vooraf niet mogelijk om vooraf te bepalen wat de hoogte van de
voorziening in de toekomst wordt. Hierdoor wordt het laatst bekende
saldo, in dit geval die van de jaarrekening 2015, gebruikt in de tabel.
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D66

Vraag

Antwoord

Er worden in Nederland al geruime tijd proeven gedaan met
internetkoppelingen tussen verkeersregelinstallaties en
verkeersdeelnemers. Onder andere Provincie Noord-Holland is daar
mee bezig. Deze koppelingen zijn nog in een proefstadium. Het komt
er aan, maar de markt is nog niet zover dat er panklare producten
leverbaar zijn. Heerhugowaard neemt stappen om voorbereid te zijn
op dit soort toepassingen. Rond de jaarwisseling worden de
verkeersregelinstallaties gekoppeld aan de kwaliteitscentrale van de
Provincie Noord-Holland. Hiermee wordt alle data uit de verkeersregelinstallatie overdraagbaar.
In eerste instantie dus naar de kwaliteitscentrale van Provincie NoordHolland, maar dit schept ook allerlei mogelijkheden voor de toekomst.
We hoeven dus niet te wachten op vervanging van de
verkeersregelinstallaties want ze worden binnenkort geschikt gemaakt.
De koppeling blijft voorlopig nog beperkt tot de beheerdiensten van de
gemeente Heerhugowaard en Provincie Noord-Holland.
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Vraag

Vervanging dienstauto bode’s en 4 personenauto’s, welke keuze gaat
de gemeente maken om deze auto’s aan te schaffen rekening
houdend met de CO2 neutraal doelstelling in het jaar 2030?

Antwoord

De 4 personenauto’s zijn inmiddels reeds vervangen middels lease,
en daarbij is (wederom) gekozen voor electrische auto’s.
De bode-auto zal waarschijnlijk volgend jaar vervangen worden, en
ook daarbij zal bij voorkeur een electrische variant worden verkozen.
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Vraag

Hoe kan dat het aantal huishoudens met een laaginkomen gelijk is
gebleven en er wel een stijging van bijstandsgerechtigden (+9,8%) en
uitkeringsgerechtigden (+3%) is? Hoe verhouden deze cijfers met
elkaar?

Antwoord

Het aantal huishoudens met een laag inkomen komt uit de circulaires
van het rijk. Deze is tot en met de septembercirculaire 2016 nog niet
aangepast. We kunnen deze als gemeente niet zelf bepalen. We
weten dus nog niet of deze gestegen of gedaald is. Het aantal
bijstandsgerechtigde en een deel van de uitkeringsgerechtigden zullen
deel uit maken van het aantal huishoudens met een laag inkomen.
Welke verhouding ze tot elkaar hebben is niet bekend.
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Vraag

Hoe verklaart u in de grote stijging (10%) in het aantal 1-ouder
huishoudens in een jaar tijd?

D66
D66

Wordt er bij de vervanging van de verkeersregelinstallaties gebruik
gemaakt van Internet of Things?

30

Dat is ons niet bekend.

Antwoord
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132-186

Vraag

Wat gebeurt er met de kort lopende leningen van 20 miljoen euro
(kasgeld) die zijn aangetrokken, nu dat steeds duidelijker wordt dat het
nieuwe ziekenhuis niet in Heerhugowaard gebouwd gaat worden? Is
er een wijziging van deze specifieke financiering in 2017 te
verwachten?

D66

Document

Antwoord

De kortlopende lening van € 20 miljoen zal in 2017 voor een deel
worden omgezet in een langlopende lening. Er moet echter nog een
besluit genomen worden over hoeveel er geleend gaat worden en wat
de looptijd van deze lening zal worden. Dit besluit zal in het eerste
halfjaar 2017 genomen worden. U wordt nadat het besluit is genomen
op de gebruikelijke wijze hierover geïnformeerd.
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204-206

Vraag

De afkorting BYOD (Bring Your Own Device) wordt een paar keer
vermeld, ook in 2017, alleen waar praten we dan over?

D66

Document

Antwoord

De gemeente als werkgever stelt géén computers meer beschikbaar.
In plaats daarvan hebben de medewerkers budgetten gekregen voor
de aanschaf van een laptop en een smartphone. Zowel het eigendom
als het beheer van laptop en smartphone liggen bij de medewerker.
Voor dekking van deze budgetten is een bestemmingsreserve
ingesteld (zie Reservekeeper 2016, blz. 53).
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SH

Senioren Heerhugowaard
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Vraag

Wat zijn de totale, door de gemeente, gemaakte kosten m.b.t. het
ziekenhuis?

Antwoord

Wij zijn op dit moment met de Noordwest ziekenhuisgroep (nwz) in
een proces van juridische afwikkeling van de contractuele afspraken.
De kosten bestaan o.a. uit aankoop en sanering, bouwrijpmaken,
aanleg infrastructuur en ambtelijke voorbereidingskosten.
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SH

SH

SH

Staan er ook inkomsten tegenover de positieve stelpost?

Vraag

Antwoord

Ja, de algemene uitkering gemeentefonds zal in de jaren 2018-2020
hoger uitvallen als gevolg van een naar boven aangepaste
uitkeringsfactor in constante prijzen.
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Vraag

Goed dat hier het snelle internet benoemd wordt. Het snelle internet
draagt echter bij aan meerdere doelen en zou daarom op meer
plaatsen terug moeten komen. Denk aan het vergroten van de
leefbaarheid doordat huizen met snel internet beter verkoopbaar zijn
en het mogelijk maken van domotica door snel internet. Graag zien we
dat snel internet ook bij andere relevante programma’s terugkomt.

Antwoord

Het kunnen beschikken over snel internet kan op alle domeinen
(fysiek, sociaal en economisch) invloed hebben, maar in welke mate is
niet voor elk domein eenduidig aan te geven.
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Wanneer wordt de woonvisie verwacht?

Vraag
Deze wordt in het vierde kwartaal 2017 verwacht.

Antwoord
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Vraag

Volgens diverse publicaties gaat het hoogfrequente spoor niet door.
Waar baseert u het op dat er nog wel een kans is dat dit door gaat?

SH

Document

Document
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50

Vraag

De AOW-leeftijd is verhoogd dus zou je verder moeten kijken dan de
leeftijd 15-64. Wordt dit aangepast?

Antwoord

Deze beleidsindicator is door ons verplicht gesteld bij ministeriële
regeling d.d. 24 maart 2016. Daarbij is ook de bron benoemd
(www.lisa.nl).
Wij hebben geen invloed op de wijze waarop externe bronnen, in dit
geval LISA, hun informatie verzamelen c.q. aanpassen.
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Vraag

5.2 sportaccommodaties: het bedrag voor 2017 ontbreekt. Als het
bedrag nog niet bekend is waarom wordt dan niet het bedrag van
2016 opgenomen? Nu weten we op voorhand al dat we een tekort
hebben in 2017 van ongeveer 1,3 miljoen euro omdat hier geen
bedrag wordt opgenomen.

SH

SH

Antwoord

16 september j.l. heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van PHS in
Nederland. In de brief staat onder andere: “Bij de doorgevoerde
besparingen zijn geen concessies gedaan aan de ambities van PHS,
op alle PHS corridors blijft de stap naar hoogfrequent spoorvervoer
mogelijk.”
Vanuit onze contacten met de spoorpartijen en het ministerie is er ook
geen aanleiding om te veronderstellen dat PHS niet door zou gaan. De
brief van de staatssecretaris vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/15/pro
gramma-hoogfrequent-spoorvervoer-vgr-12

Antwoord

Ten tijde van het opstellen van de begroting waren de cijfers nog niet
besproken. Inmiddels wel en kan het volgende worden aangevuld.
2017 € 1.768.220.
De verhoging van € 421.006 heeft o.a. te maken met een volledige
jaarexploitatie van sporthal De Draai en het oppakken van het sport en
beweegaanbod ingaande 1 januari 2017 door Heerhugowaard Sport
NV. De verhoging wordt opgevangen binnen de middelen onder het
product sport.
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Vraag

Aan jeugdzorg is in 2016 toch veel meer uitgegeven dan begroot?
Waarom wordt het bedrag van 2017 dan niet verhoogd?

SH

Document

SH

Antwoord

Document
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69

Vraag

Jeugdzorg: waarom zijn hier geen baten opgenomen, hiervoor krijgen
we toch ook geld van het rijk?

Antwoord

De middelen van het Rijk zitten bij de Algemene dekkingsmiddelen
onder de Algemene Uitkering. Op bladzijde 88 kunt u deze gelden
terug vinden onder de uitkering sociaal domein. Daarom zijn er geen
baten opgenomen binnen het thema Jeugdzorg.
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Vraag

Ontwikkelingsbedrijf: het bedrag voor 2017 ontbreekt. Als het bedrag
nog niet bekend is waarom wordt dan niet het bedrag van 2016
opgenomen? Nu weten we op voorhand al dat we een tekort van
ongeveer 100.00 euro hebben in 2017 omdat hier geen bedrag wordt
opgenomen.

SH

Document

Antwoord

SH

De begroting de jeugdhulp wordt gebaseerd op de gelden die we van
het Rijk krijgen. In het kader van het geldend beleid dat één euro uit
Den Haag één euro voor Heerhugowaard is, kan het budget voor de
jeugdhulp niet zomaar worden verhoogd.
In de gecombineerde commissie Mi/MO van 6 oktober 2016 is uw raad
uitvoerig geïnformeerd over dit onderwerp.

Het feit dat er in deze tabel geen bedrag is opgenomen wil niet zeggen
dat er geen bijdrage is geraamd. Doel van deze tabel is inzicht te
geven in de bijdrage aan een verbonden partij in het begrotingsjaar
ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. Omdat de bijdrage voor
2017 voor het ontwikkelingsbedrijf nog niet bekend is is in de
ramingen het bedrag voor 2016 ongewijzigd gebleven en in deze tabel
vermeld dat de bijdrage nog niet bekend is.
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Vraag

Waar vinden we het overzicht van de garantstellingen zoals
voorgaande jaren opgenomen?

Antwoord

In de begroting wordt geen tabel opgenomen van de garantstellingen.
Deze wordt alleen opgenomen in de jaarrekening.

34

Raadsbegroting 2017

Blz

113

Vraag

Stadshart: betekent dit dat het maximale risico in twee jaar tijd is
opgelopen van 4,2 miljoen naar 8,1 miljoen? Klopt dat?

SH

Document

Document
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132

Vraag

Is de lening die is afgelost dezelfde als de lening waarbij we hebben
afgesproken dat die in vijf jaar tijd wordt afgelost?

Antwoord

De lening die in 2016 is afgelost is een fixe lening van € 20 miljoen die
in 2010 is afgesloten met een looptijd van 6 jaar.
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Vraag

Worden voor bedrijfsvoering ook streefwaarden benoemd in het kader
van de effectindicatoren?

SH

SH

Antwoord

Antwoord

SH

Nee dat klopt niet.
De verliesvoorziening (prognose van het werkelijk te verwachten
verlies) bedraagt € 5,8 miljoen. Hiervoor is in de jaarstukken 2014 een
voorziening getroffen (zie pagina 174 van dat document).
Daarnaast wordt er in de risicoparagraaf in de benodigde
weerstandscapaciteit rekening gehouden met een mogelijk risico voor
prijs, vertraging in de afzet of programmawijziging. Het is echter geen
zekerheid dat dit risico zich daadwerkelijk voordoet.

Voor deze effectindicatoren wordt hetzelfde uitgangspunt gehanteerd
als voor de overige effectindicatoren (zie RB2016069
Effectindicatoren): vooralsnog geen streefwaarden benoemen, maar
eerst de uitkomsten een aantal jaren te volgen en op basis van deze
resultaten eerst het gesprek met het college aan te gaan.
De reden hiervan is dat benoemen van een streefwaarde niet in alle
gevallen realistisch is, omdat een ideale streefwaarde lang niet altijd
haalbaar is door de begrenzing van de invloed of het bij een optimale
streefwaarde behorend kostenniveau. Een andere reden is dat de
gemeente nog in een transitieproces zit en er eerst een beeld zal
moeten worden gevormd over de ontwikkeling voordat een realistische
streefwaarde kan worden gesteld.
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Vraag

Kazernering: betekent dit dat de kazernering van de vrijwilligers nog
niet is doorgevoerd? Wat is de stand van zaken?

35

Antwoord

De kazernering is nog niet doorgevoerd. Dit heeft te maken met het
traject waarbij de eerste stap de belangrijkste is en het meeste tijd
kost: het draagvlak creëren bij de collega's.
Niet zozeer voor de kazernering zelf, maar voor het werken met Uitruk
op Maat. De kazernering, indien deze doorgang gaat vinden, zal met
een Snel Interventievoertuig met twee personen (SI2) gebeuren. Dit is
in de regio Noord-Holland Noord een nieuw concept, maar binnen
brandweer Nederland niet. Het kost tijd om dit concept succesvol te
introduceren.
De Veiligheidsregio heeft inmiddels groen licht gegeven, dus nu wordt
de implementatie van de kazernering opgestart.
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Burgerbelang
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BB

Vraag

Antwoord

Het perspectief voor 2019 is negatief. Aangegeven wordt dat het op dit
moment niet noodzakelijk is dat voor 2019 aanvullende maatregelen
genomen hoeven te worden.
• Kunt u aangeven waar het negatieve perspectief voor 2019 door
veroorzaakt wordt?
• Kunt u aangeven waar het uitgangspunt dat thans nog geen
maatregelen getroffen hoeven te worden op is gebaseerd?
• Bij het opstellen van de raadsbegroting wordt het
investeringsschema geactualiseerd. Deze actualisatie heeft
geresulteerd in een verschuiving van kapitaallasten. Hierdoor is een
nadelig effect in 2019 opgetreden. Zie ook pagina 193 van de
raadsbegroting 2017.
• Voor de toetsing door de Provincie dient er sprake te zijn van een
reële, sluitende begroting en geen sluitend meerjarenperspectief.
Daarnaast is de ervaring dat ieder jaar mutaties optreden waardoor de
ramingen worden geactualiseerd. Dit zijn effecten aan de lastenkant
(loonkosten, kapitaallasten, beleidsintensiveringen) als aan de
batenkant (algemene uitkering uit het gemeentefonds). Met het
vaststellen van de Voorjaarsnota wordt over de integrale afweging van
de inzet van middelen besloten op basis van de meest actuele stand
van zaken. Gelet op de omvang van het nadelig saldo, het feit dat het
een incidenteel nadeel is en het feit dat er tot 2019 nog diverse
mutaties zullen optreden is dit uitgangspunt gehanteerd. Overigens is
het meerjarenperspectief sluitend na mutaties uit de
septembercirculaire 2016 (zie RB2016093 Vaststelling raadsbegroting
2017).
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BB

Vraag

Antwoord

Hier wordt gemeld dat er een negatief effect is rondom de
grondexploitaties. Citaat: "Belangrijkste redenen van deze post lijken
te zijn het niet langer kunnen toerekenen van uren aan de niet in
exploitatie genomen gronden en het recente besluit van het ziekenhuis
met gevolgen voor grondexploitatie Westpoort."
• Het hanteren van de bewoording "lijken te zijn" duidt er op dat dit
geen zekerheid is. Kunt u ons aangeven wat de onzekerheid in deze
verklaring omvat?
• Wat is de reden dat u in uw verklaring het woord "lijken" aanhoudt?
• Kunt u deze post van 90.000 euro opsplitsen naar de twee redenen
die u opsomt?
De oorzaken van het effect van overheveling van kosten van de grex
naar de exploitatie hangen samen met de genoemde oorzaken.
Daarnaast merken we dat het voorbereidingsproces van projecten en
beleid, onder meer de communicatie daaromtrent, meer capaciteit
vraagt. Dit werk doen o.a. medewerkers die anders zouden inspringen
bij grondexoploitaties. Binnen de grondexploitaties zijn de projectteams en de daarbij horende inzet van uren in de loop van de tijd
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kleiner van omvang geworden; de daardoor vrijkomende capaciteit is
o.a. ingezet voor werkzaamheden binnen de exploitatie. Het effect van
de BBV regels op de niet meer toe te rekenen kosten op de
(voorheen) NIEGG, in combinatie met ontwikkelingen rond Westpoort
versterken dit effect.
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Er staan verschillende verwijzingen naar een en dezelfde organisatie.
Zo staan er
- Verwijzingen naar MCA op blz 92, 194 en 195.
- Verwijzingen naar NoordWest op blz 135.
- Verwijzingen naar RTIC op blz 91, 94 en 194.
- Verwijzingen naar "het ziekenhuis" zonder verdere verduidelijking op
blz 4 en 132 (tweemaal)
Het lijkt ons dat het niet wenselijk is dat voor een en hetzelfde
onderwerp verschillende omschrijvingen worden aangehouden.
• Zou u dit willen aanpassen tot een consistente omschrijving?

Antwoord

Wij danken u voor uw opmerking en zullen hier in volgende
documenten expliciet aandacht aan besteden. Gelet op het feit dat de
context en achtergrond met de door u voorgestelde aanpassingen niet
wijzigt zullen wij het document nu niet meer aanpassen.
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derde blokje onder beoogd resultaat:
Het gaat hier om vergunningverlening bij evenementen.
• Welke criteria hanteert het college bij het vaststellen van “passende
voorschriften”?
• Zullen de voorschriften in 2017 anders zijn dan in 2016?
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Hier wordt de RUD genoemd als verbonden partij.
De RUD voert in opdracht van de gemeente geluidsmetingen uit bij
evenementen en horeca-gelegenheden.
• Bepaalt de gemeente de richtlijnen volgens welke de metingen
worden uitgevoerd of bepaalt de RUD dat zelf?

BB

BB
Antwoord

Bij het verlenen van een evenementenvergunning worden, afhankelijk
van de aard en omvang van het evenement, per evenement
individuele voorschriften afgegeven, die erop gericht zijn het
evenement veilig, in goede orde en met zo min mogelijk overlast voor
de omgeving te laten verlopen.
Hierbij wordt gekeken naar nut en noodzaak van voorschiften en
zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ‘wensen’ van
aanvragers.
Op dit moment wordt het vigerende evenementenbeleid grondig
herzien en aangepast naar de omstandigheden en nieuwe
ontwikkelingen van deze tijd en gedereguleerd waar dat mogelijk is.
Naar verwachting kan medio 2017 conform het nieuwe beleid worden
gewerkt.
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• Volgens welke richtlijn of protocol worden de metingen uitgevoerd?
• Wat zijn de maximale geluidsniveaus die bij een evenement mogen
optreden?
• Zijn dat wettelijke grenzen of bepaalt de gemeente of de RUD die
grenzen?
• Zijn er maximale geluidsniveaus waaraan horeca-gelegenheden zich
moeten houden?
• Zo ja, wat zijn deze niveaus?
• En zijn deze niveaus wettelijk voorgeschreven of worden deze
niveaus bepaald door de gemeente of de RUD?
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In de vijfde regel van de tabel worden baten genoemd van het
programma “leefbaarheid en veiligheid”, 22K in 2016 en 10K in 2017.
• Waaruit bestaan deze baten?

Antwoord

De baten zijn een inschatting van het aantal op te leggen
dwangsommen die voortkomen uit het hennepconvenant.
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Hier wordt in algemene termen gesproken over de Rivierenwijk – Zuid.
Van bewoners horen wij onzekerheid over de planning en angst voor
vertragingen ten opzichte van, in hun beleving, eerder gedane
beloften.
• Welke straten worden precies bedoeld met “Rivierenwijk – Zuid?
• Welke straten worden concreet aangepakt in 2017 en in welk deel
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Antwoord

De gemeente kán de RUD opdracht geven tijdens evenementen
geluidsmetingen te verrichten indien de gemeente dit wenselijk acht.
De RUD hanteert hierbij haar eigen werkwijze, maar doet dit in nauwe
samenwerking met de toezichthouder(s) van de gemeente. De
voorschriften uit de vergunning zijn hierbij het uitgangspunt.
In het evenementenbeleid worden maximale geluidsniveaus
aangegeven voor evenementen. De hoogte hiervan is afhankelijk van
een aantal factoren, zoals tijdstip en dag. Het hoogste geluidsniveau
dat conform het huidige beleid is toegestaan, bedraagt 70 dB(A) aan
de gevel van de dichtstbijzijnde woning. Er gelden geen wettelijke
grenzen. De grenzen van toegestane geluidsniveaus zijn door de
gemeente zelf bepaald.
Ook horecabedrijven hebben te maken met geluidseisen. Op grond
van de Wet milieubeheer bestaan er allerlei regels omtrent de
hoeveelheid geluid die verschillende soorten bedrijven mogen
produceren. Horecabedrijven vallen vrijwel altijd onder het
Activiteitenbesluit. Er bestaan geen standaardnormen voor het
geluidniveau in een horecabedrijf. Het uitgangspunt voor het bepalen
van de hoogte van het toelaatbaar geluidsniveau in
horecagelegenheden is het meest gevoelige meetpunt in de directe
omgeving van een horecabedrijf. Afhankelijk van de geluidbelasting op
de nabijgelegen meetpunten wordt het toelaatbaar geluidniveau in de
horeca-inrichting bepaald.
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van dat jaar?
• Wat is de planning voor de jaren na 2017?

Antwoord

De uitvoering van het groot onderhoud in de Rivierenwijk Zuid stond
initieel gepland voor het jaar 2017. Echter vanwege het
vanadiumprobleem is de voorbereiding stopgezet. In de Voorjaarsnota
is voor de aanpak van Vanadium geld gereserveerd. Momenteel zijn
we in gesprek met een bureau om de verwerkingsmogelijkheden van
vanadium in kaart te brengen.
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van het
participatietraject. Deze wordt begin 2017 opgestart.
Hiervoor wordt de wijk verdeeld in drie deelwijken. Deze processen
worden parallel uitgevoerd. Al met al denken we hiervoor een jaar
nodig te hebben.
De start van de uitvoering van de herinrichting Rivierenwijk Zuid staat
dan ook gepland voor 2018. Deze grote wijk wordt in circa twee jaar
heringericht. Hiervoor is nog geen planning, deze wordt opgesteld na
het participatietraject.
Dus:

2017 participatietraject
2018, 2019 (mogelijk 1e helft 2020) uitvoering

De volgende straten zijn onderdeel van de Rivierenwijk Zuid: Amer,
Hunze, Donge, Spaarne, Aquariusplein, Mark, Lauwers, Drecht, Spui,
Gouwe, Zaan, Dinkel.
Met de renovatie van deze straten zal het groot onderhoud in de
Rivierenwijk voltooid zijn.
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Hier worden de Middenweg Zuid en de Middenweg Centrumwaard in
een adem genoemd.
• Welk traject van de Middenweg wordt precies bedoeld met
“Middenweg Zuid”?
• Wordt met de gegeven uitleg bedoeld dat in 2017 met de
daadwerkelijke uitvoering wordt begonnen of betreft dit nog de
voorbereiding?
• Welk traject wordt precies bedoeld met “Middenweg Centrumwaard”?
Is dit alleen de Middenweg of ook daaraan gelegen gebieden richting
het Raadhuisplein?
• Op welke wijze denkt het college de bewoners bij de planvorming te
betrekken?
• Wanneer denkt het college concreet met bewoners en andere
belanghebbenden in gesprek te gaan?
 Middenweg Zuid
Middenweg Zuid omvat het gebied vanaf de Reuzenpandasingel tot
voorbij de Intratuin. De periode 2016-2017 wordt gebruikt om het
project verder voor te bereiden. Eind 2016 wordt het communicatie- en
participatieproces opgestart. De start uitvoering staat gepland begin
2018.
 Middenweg Centrumwaard
Het traject gaat om de Middenweg tussen de Bickerstraat en de
Vondellaan/Beukenlaan. Het gaat niet om de gebieden richting het
Raadhuisplein. Uiteraard zal tijdens het participatietraject wel breder
gekeken worden dan alleen de Middenweg.
40

 Momenteel wordt een voorstel voorbereid om met
belanghebbenden een begin te maken met de planvorming voor de
Middenweg bij Centrumwaard. De verwachting is dat dit voorstel in het
vierde kwartaal van 2016 gereed is. Kort daarna wordt er een start
gemaakt met het participatieproces.
 Er is nog niet bekend wanneer exact we met bewoners en
andere belanghebbenden in gesprek gaan. Een planning wordt nog
opgesteld.
Raadsbegroting 2017
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• Wat betekent “framing”?
• Bestaat hiervoor ook een gewoon Nederlands woord?

BB

Document

Antwoord

Framing is een begin 21e eeuw in het Nederlands terechtgekomen
Engelse term die verwijst naar een overtuigingstechniek in
communicatie. Er bestaat voor deze techniek geen gewoon
Nederlands woord. Het betekent je boodschap inkaderen: hoe kun je
je boodschap op zo’n manier verpakken dat de boodschap goed
overkomt? In plaats van argumenten, gebruik je bij framing vooral
associaties.
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Antwoord

regels 2.4, regelgeving en handhaving:
• Welke regelgeving bestaat in onze gemeente met betrekking tot het
vaarbeleid?
• Hoe wordt deze regelgeving gehandhaafd?
Het vaarbeleid is door B&W vastgesteld in 2004 (BW-01330 dd. 2505-2004). De regelgeving wordt gehandhaafd door de politie. De
gemeentelijke boa’s hebben geen bevoegdheden op dit vlak.
Zie tevens antwoord college op technische vragen HOP (INT15-3278),
besproken in de Cie Middelen dd. 01 februari 2015.
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• Wat is de taakstelling van de Taskforce Wonen?
• Als deze taakstelling is uitgedrukt in aantallen te realiseren
woningen, wat is dan deze kwantitatieve taakstelling?
• Wat is het meetmoment van realisatie van taakstellingen? Is dat als
er een plan is, als er vergunning is afgegeven of als de huizen
daadwerkelijk zijn opgeleverd?
• Is deze taakstelling gespecificeerd naar huizen onder de
huursubsidiegrens en huizen tussen de huursubsidiegrens en de
sociale huurgrens?
• Zo ja, hoe is deze onderverdeling?
• Welke inspanningen heeft de taskforce wonen concreet gedaan in
2016?
• Welke concrete resultaten zijn bereikt in 2016?

BB

Document
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• Er wordt geschreven: “In 2017 verwachten we .. “. Is dit een open
verwachting of is er een concrete planning?
• Zo ja, welke activiteiten of projecten staan in die planning?
• Welke concrete resultaten staan gepland door de Taskforce Wonen
in 2017?

BB

Antwoord

Op 22 maart 2016 heeft de raad de opdracht voor de Taskforce
Wonen vastgesteld [RB2016009]. De taakstelling is 200 woningen per
jaar – de komende 2 jaren - en beslaat de totale sociale woningbouw
opgave. Een meetmoment is niet expliciet gedefinieerd. Er is geen
onderverdeling gemaakt in woningen onder versus boven de
huurgrens.
De taskforce stimuleert en faciliteert om te komen tot
woningbouwinitiatieven. Besluitvorming zoals rond de taskforce, de
boulevard of de strategie op het Stationsgebied heeft geleid tot
gesprekken met diverse initiatiefnemers. In deze gesprekken wordt
gezocht naar de optimale mogelijkheden om doelgroepen te
huisvesten of doorstroming op de woningmarkt mogelijk te maken. Zo
is de tijdelijke huisvesting aan de Industriestraat ter besluitvorming aan
u voorgelegd en kunt u op korte termijn een bouwplan verwachten van
78 woningen op Beveland (60 categorie II sociale huurwoningen,
waarvan 25% voor statushouders en 18 boven de liberalisatiegrens).
Er zijn diverse plannen in voorbereiding die in de loop van 2016 en
2017 hun beslag kunnen krijgen.
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punt 3.3:
Hier wordt de toekomstbestendige ontwikkeling Economische
Boulevard (Westpoort-Vaandel) opgenoemd.
• In hoeverre is deze doelstelling aangepast nadat is gebleken dat het
NoordWest ziekenhuis niet in Westpoort wordt gevestigd?

Antwoord

Westpoort blijft een bovenregionaal strategische locatie – met of
zonder een ziekenhuis.
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punt 3.5, eerste vierkantje, ondertunning spoor Zuidtangent:
• Hoeveel geld denkt het college in 2017 uit te geven aan dit project?
• Is het college voornemens om in 2017 financiële verplichtingen aan
te gaan met partners of externe partijen?
De aanpak van de Zuidtangent in het stationsgebied bestaat uit vier
delen: het water, twee kruispunten en de spoordoorsnijding.
Door de gemeenteraad is € 300.000 voorbereidingskrediet gevoteerd
om met ProRail tot een (civieltechnische) variantenstudie voor de
spoordoorsnijding te komen. En ook ProRail heeft capaciteit en krediet
beschikbaar gesteld om daar onderzoek naar te kunnen doen. In deze
variantenstudie komen voor ProRail en NS veel technische spoorse
zaken aan bod.
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Verwacht wordt, dat we eind 2016 of begin 2017 ProRail opdracht
kunnen geven om samen tot die civieltechnische variantenstudie voor
de spoordoorsnijding te kunnen komen. Uit die civieltechnische
variantenstudie komt uiteindelijk voor de spoorpartijen en voor ons een
voorkeursvariant voor de spoordoorsnijding uit die wordt uitgewerkt tot
een uitvoeringsbeslissing. Dat is uiteindelijk ook het go / no go
moment richting realisatiefase. Dat go / no go moment gaat onder
andere ook over het daadwerkelijk voteren van uitvoeringskredieten,
en is dan voorbehouden aan de gemeenteraad.
Parallel aan deze civieltechnische, spoorse onderzoeken rondom de
spoordoorsnijding wordt een voorkeursvariant voor de hele
Zuidtangent in het stationsgebied vanuit het op te stellen masterplan
verder uitgewerkt. Het maatschappelijk debat, zo verwachten wij, zal
zich gaan richten op het kruispunt Stationsplein-Zuidtangent.
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tabel, 4e en 8e regel, kosten en baten
Het valt op dat er een groot verschil is tussen de bedragen in 2016 en
2017.
• Wat is de achtergrond van dit grote verschil?

Antwoord

Op pagina 56 staat een toelichting op de afwijking van de grote
verschillen. De lasten en baten worden gebaseerd op de jaarschijf van
de grondexploities zoals deze in paragraaf G (blz. 174 en 175) wordt
gepresenteerd.
Afhankelijk van de verwachte werkzaamheden en grondverkopen in
een bepaald begrotingsjaar kunnen de baten en lasten sterk
fluctueren.
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2e regel, grondexploitaties
Hier wordt een afwijking genoemd van 21,090 M.
• Wilt u de specificatie of onderbouwing geven van deze afwijking?
Mutaties binnen het grondbedrijf worden via de exploitatie overgeboekt naar de balans. Deze budgetneutrale mutatie heeft tot doel om
zowel lasten als baten van de jaarschijf 2017 (zie paragraaf G.
‘Grondbeleid’ tabel 2) voor de juiste omvang in de begroting op te
nemen.
Op basis van de paragraaf G van de begroting 2016 (blz. 163) was
een bedrag van € 30.788 opgenomen.
In deze begroting 2017 is op basis van de paragraaf G (blz 174-175)
een bedrag opgenomen van € 12.344.
In totaal leidt dit tot een verlaging van de begroting met € 18.444.
Omdat een deel van deze verlaging al was gerealiseerd door het
boeken van de loonkosten en overhead (€ 2.646) aan de
grondexploitaties moest er in totaal nog een extra boeking van
€ 21.090 gedaan worden om op de € 18.444 te komen.
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Uitvoeringsagenda Sociaal Domein
Hierin wordt summier verwezen naar ontschotting sociale domein.
Op blz 7 van de Voorjaarsnota staat vermeld: "We besteden binnen de
innovatiegelden sociaal domein specifiek aandacht aan bewindvoering
en arbeidsparticipatie. Ook geven we extra aandacht aan ontschotting
en vernieuwing in het sociaal domein."
Wij hebben nergens in deze Raadsbegroting 2017 een verwijzing naar
de invulling van deze innovatiegelden kunnen vinden, anders dan
weergegeven op deze bladzijde 58.
Voorts is ons in het verleden voorgehouden dat deze innovatiegelden,
bij de overdracht van de kosten voor zorg en WMO van rijk naar
gemeenten, in een speciaal fonds geplaatst zouden worden ter grootte
van 10% van deze totale kosten.
• Kunt u ons aangeven waar in de begroting een post omtrent deze
innovatiegelden is opgenomen?
• Indien niet opgenomen, zou u ons de resultaten van dit
innovatiefonds kunnen doen toekomen? Daarbij zijn wij vooral
geïnteresseerd in de omvang van dit fonds, welke uitgaven tot op dit
moment zijn verricht en welke posten in de toekomst zullen worden
uitgegeven.
De innovatiegelden maken deel uit van het totale budget sociaal
domein. In 2016 is € 1 miljoen gereserveerd voor de uitvoeringsagenda sociaal domein; gericht op het ontschot werken. Een verzoek
om het niet bestede deel van dit project door te schuiven naar 2017 is
gedaan bij de bestuursrapportage 2016, zodat het project door kan
lopen in 2017. Effectuering van dit verzoek vindt plaats met het
raadsbesluit actualisering budgetten 2016 dat voor de
raadsvergadering van 20 december 2016 wordt geagendeerd. In de
commissie MO d.d. 3 november vindt een voortgangsrapportage
plaats.
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1e groene blokje, Taskforce Werkstart:
Er wordt gesproken over “innovatieve” en “onorthodoxe” wijzen.
• Welke “innovatieve” manieren worden hier bedoeld?
• Werden deze “innovatieve” manieren in 2016 ook al toegepast?
• Zo ja, wat zijn de concrete resultaten geweest?
• Welke “onorthodoxe” manieren worden bedoeld?
• Werden deze “onorthodoxe” manieren in 2016 ook al toegepast?
• Zoja, wat zijn de concrete resultaten geweest?
• Staat vast dat deze “innovatieve” en “onorthodoxe” manieren binnen
de wetgeving (met name privacy) vallen of worden hier de wettelijke
grenzen opgezocht en worden er risico’s genomen zoals recent is
gebleken met betrekking tot de vergoeding voor huishoudelijke hulp?
De innovatieve en onorthodoxe manieren zijn nog in ontwikkeling.
Uitgangspunten zijn de persoonlijke benadering, ondersteuning op
maat, lotgenoten contact, competentieontwikkeling en empowerment.
In 2016 zijn deze methodieken nog niet toegepast.
Deze methodieken vallen onder de reguliere wetgeving. Maar door
44

inzet van andere middelen en door de ontschotte aanpak vallen deze
methodieken niet onder de specifieke regelgeving die aan de middelen
van de participatiewet is gekoppeld.
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Als de nieuwe methodieken effectief blijken, zullen meer mensen uit
de bijstand naar betaald werk bewegen. Dat laat zich vertalen in een
verminderen van de kosten voor de bijstandsuitkering. Wanneer 20 tot
30 mensen uit de bijstand komen brengt dat een besparing van
ongeveer € 400.000 met zich mee. Er wordt gerekend met een
gemiddelde uitkering met extra toeslagen van € 15.000 per jaar voor
een éénoudergezin per jaar, echtparen € 20.000 per jaar.
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1e rode blokje, Taskforce Werkstart, “beoogd resultaat”:
Vergeleken met 2016 wordt er in 2017 ongeveer 400.000,- euro
bezuinigd.
• Waaruit bestaan die bezuinigingen?
Vergeleken met 2016 wordt er in 2017 ongeveer 400.000,- euro
bezuinigd.
• Waaruit bestaan die bezuinigingen?

regel 3, kunst en cultuur
Vergeleken met 2016 wordt er in 2017 ongeveer 400.000,- euro
bezuinigd.
• Waaruit bestaan die bezuinigingen?
Er wordt niet bezuinigd op Kunst en Cultuur.
De afname van het budget wordt veroorzaakt door de vernieuwingen
van de BBV. Hierdoor kunnen we de overhead van de gemeente niet
meer doorbelasten naar de producten die betrekking hebben op kunst
en cultuur (€ 130.000) en wordt er, doordat we met een
omslagpercentage moeten werken, minder rente toegedeeld
(€ 243.000).

Document

Raadsbegroting 2017

Blz

69

Vraag

Antwoord

regel 4, sport en recreatie
Vergeleken met 2016 wordt er in 2017 ongeveer 500.000,- euro meer
uitgegeven.
• Waaraan wordt dit extra geld besteed?
De extra bestedingen bestaan uit 2 componenten:
1. Zoals op pagina 72 staat heeft er een verschuiving van de
uitgavenbudgetten plaatsgevonden van de diverse budgetten die
vallen onder de HHW Sport NV. Dit leidt tot een hoger budget bij Sport
en Recreatie (€ 1.041.000).
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2. De afname van het budget wordt veroorzaakt door de
vernieuwingen van de BBV. Hierdoor kunnen we de overhead van de
gemeente niet meer doorbelasten naar de producten die betrekking
hebben op sport en recreatie (€ 102.000) en wordt er doordat we met
een omslagpercentage moeten werken minder rente toegedeeld
(€ 420.000).
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legenda bij het onderste blokje rechts naast het schijfdiagram,
opmerking
Hier staat een tikfout, “beteding” moet zijn “besteding”.
Bedankt voor uw opmerking. U heeft gelijk.

Antwoord
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woonlasten kolommen “benchmark” en “streefwaarde 2017”
• Hoe zijn deze COELO benchmarkwaarden vastgesteld?
• Waarom zijn de streefwaarden 2017 aanzienlijk hoger dan de
benchmark?
De bedragen in de kolommen staan in de verkeerde tabel. De
bedragen genoemd in de kolom benchmark betreft de realisatiecijfers
van 2015, de cijfers in de kolom streefwaarde betreffen de cijfers van
de benchmark. Er zijn voor de effectindicatoren geen streefwaarden
door het college benoemd in lijn met het raadsvoorstel
effectindicatoren van de raad.
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Rioolheffing
Citaat: "Uit jurisprudentie is gebleken dat de percelen die niet op de
gemeentelijke riolering zijn aangesloten niet belastingplichtig zijn."
• Kunt u ons aangeven hoeveel percelen dit betreft?
• En hoeveel inkomsten dit scheelt?

BB

Vanaf 2014 is de heffingsmaatstaf afstromend oppervlak bij bedrijven
ingevoerd.

Antwoord

• In de begroting 2017 zijn 225 percelen minder dan in de begroting
2014.
• In de begroting 2017 zijn baten op grond van afstromend oppervlak
voor €104.898 ten opzichte van de begroting 2014.
Bij de opmaak van de begroting 2014 en 2015 was de jurisprudentie
nog niet bekend. In de begroting 2016 is de hoeveelheid afstromend
oppervlak bijgesteld. Het tarief voor afstromend oppervlak stijgt
jaarlijks 15% over een periode van 7 jaar, waarmee beoogde baten
worden gehaald.
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Titel 2
Citaat: "Kosten en opbrengsten verbonden aan het behandelen van
Wabo vergunningen zijn daarmee meer specifiek en transparant. "
• Als wordt aangegeven "meer specifiek en transparant" in plaats van
"volledig specifiek en transparant", houdt dit in dat nog altijd niet aan
de motie van Burgerbelang is voldaan. Is deze indruk juist?
• En zo ja, kunt u ons aangeven wanneer u denkt te bereiken dat er
wel sprake zal zijn van volledige transparantie, waar in de motie om is
verzocht?

Antwoord

Naar aanleiding van een beoordeling van de kostendekkendheid van
de wabo-leges (‘bouwleges’) en de daarbij gebruikte opbouw van
kosten en baten is een correctie op de in de begroting opgenomen
raming voorgesteld, die via de Voorjaarsnota 2016, op 30 juni 2016, is
vastgesteld (zie pagina 16 onder B en pagina 34 onder L).
Kosten en opbrengsten verbonden aan het behandelen van Wabo
vergunningen zijn daarmee volledig specifiek en transparant.
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Risicoprofiel
Het risico voor parameters en prijzen complex De Draai wordt
vastgesteld op een bedrag van 8,3 MEuro bij een kans van 50%. Vorig
jaar waren deze waarden 5,7 M (50%) en het jaar ervoor 2,8M (70%).
• Kunt u verklaren waarom deze bedragen zo drastisch zijn
toegenomen de afgelopen jaren, terwijl het economisch gezien in deze
zelfde periode juist steeds beter blijkt te gaan?

BB

In de risicoparagrafen van de afgelopen 3 jaar zijn de volgende
risico's opgenomen voor De Draai:

Antwoord

In de hierboven gestelde vraag worden alleen de risico’s prijzen en
afzet genoemd, maar hier dient tevens het afzetrisico bij te worden
betrokken. In de bovenstaande tabel vindt u een totaaloverzicht van
beide risico’s.
Uit het overzicht blijkt dat de afgelopen 3 jaar het risico voor afzet is
afgebouwd, terwijl het risico voor prijzen en parameters is
toegenomen. De reden hiervan is de volgende.
De markt heeft zich de laatste twee jaar hersteld; met name naar het
goedkope en middelduur segment is veel vraag. Daarom is het
afzetrisico verlaagd.
Het risico voor mutaties in parameters index en rente en het risico
voor haalbaarheid van de prijzen is in de genoemde jaren uitgebreid:
in de begroting 2015 is alleen rekening gehouden met een verlaagde
kostenindex, terwijl in de begroting 2016 het scenario is uitgebreid met
47

een verlaagde opbrengstindex en met een verlaging van de
grondprijzen van bepaalde woningen in categorie III.
In de begroting 2017 is de opbrengstenindex nog verder verlaagd
hetgeen ook aansluit met de verzwaarde eisen die uw accountant
Deloitte onlangs heeft gesteld ten aanzien van projecten met een
lange looptijd.
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Risicoprofiel
Het risico voor het Stadshart wordt vastgesteld op een bedrag van 2,3
MEuro bij een kans van 70%. Vorig jaar waren deze waarden 1,45 M
(ook bij 70%).
• Kunt u verklaren waarom dit bedrag zoveel is toegenomen ten
opzichte van vorig jaar, terwijl er feitelijk geen enkele ontwikkeling in
het Stadshart heeft plaatsgevonden?
In de begroting 2015 was de netto contante waarde van de
grondexploitatie 5,6 miljoen euro en het risicoprofiel 1,45 miljoen euro
(70% van € 2,1 miljoen). In 2016 waren de bedragen respectievelijk
5,8 miljoen euro en 2,3 miljoen euro. Dit had € 1,6 miljoen moeten zijn
(70% van € 2,3 miljoen).
De stijging met € 0,2 miljoen is het gevolg van herwaardering op de
gronden van het resterende programma en de bijbehorende renteeffecten in de grondexploitatie.
In de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit is
abusievelijk geen rekening gehouden met de optredingskans (70%).
Daardoor is deze te hoog opgenomen in de berekening van de
noodzakelijke weerstandscapaciteit. Dit is voordelig.
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Risicoprofiel
Het risico voor sanering vanadium wordt vastgesteld op een bedrag
van 4,0 MEuro, bij een kans van 10%. Echter, in de voorjaarsnota
wordt op blz 48 gemeld dat uit meerdere onderzoeken blijkt dat bijna
geheel Heerhugowaard elementverhardingen bevat die zijn
gefundeerd op hetzelfde materiaal als in Zuidwijk-Huygenhoek. En
vooral ook dat mag worden aangenomen dat de kans groot is dat op
vele andere plekken in Heerhugowaard gelijkwaardige problemen
aanwezig zijn.
• Kunt u verklaren waarom enerzijds gesproken wordt van een grote
kans dat vanadium optreedt, terwijl dit anderzijds op slechts 10%
wordt vastgesteld?
• Kunt u ons de resultaten van genoemde vervolgonderzoeken (zoals
op blz 48 in de Voorjaarsnota vermeld) doen toekomen?
• In de Voorjaarsnota 2016 is een reserve gevormd voor het oplossen
van de Vanadium problematiek die zich voordoet bij herinrichtingen
van wijken in de jaren 2017 tot en met 2020. Daarna doet de
problematiek zich een aantal jaren niet voor. Het risico voor de eerste
jaren is volledig afgedekt. Zoals aangegeven wordt in de komende
jaren onderzoek gegaan naar een verantwoorde wijze van het werken
met elementverhardingen die Vanadium bevatten. Op basis van deze
48

onderzoeken treft het college maatregelen. Om die reden is de kans
dat het weerstandsvermogen hiervoor dient te worden aangesproken
gesteld op 10%.
• In de Voorjaarsnota 2016 is op pagina 48 aangegeven dat in de
komende jaren onderzoek wordt gedaan naar deze problematiek. Er
zijn nog geen resultaten van vervolgonderzoeken.
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belasting capaciteit woonlasten
In deze paragraaf wordt vermeld dat de woonlasten in Heerhugowaard
aanzienlijk lager zijn dan COELO publicaties. In de tabel op blz 89 is
te lezen dat de streefwaarde 2017 voor de woonlasten aanzienlijk
hoger zijn dan de daar genoemde COELO benchmark
• Welke COELO publicatie en welke cijfers daaruit worden bedoeld op
blz 120?
• Wilt de relatie tussen de informatie op blz 89 en op blz 120
verduidelijken?
• Wilt u uitleggen waarom hier blijkbaar verschillende
vergelijkingsgetallen zijn gebruikt?

Antwoord

• Deze bedragen in de kolommen staan in de verkeerde kolom. De
bedragen genoemd in de kolom benchmark betreft de realisatiecijfers
van 2015, de cijfers in de kolom streefwaarde betreffen de cijfers van
de benchmark. Er zijn voor de effectindicatoren geen streefwaarden
door het college benoemd in lijn met het raadsvoorstel
effectindicatoren van de raad.
• De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door
de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken
met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 in en uit te drukken in een
percentage. De totale woonlasten in de begroting 2017 voor een
meerpersoonshuishouden in Heerhugowaard bedraagt € 654
(realisatie 2015 € 645). Het landelijk gemiddelde in 2016 bedraagt
€ 750. Hiermee is de belastingcapaciteit € 654/ € 750 = 87%.
• Zie antwoord hierboven. In de tabel op pagina 89 zijn de bedragen in
de kolommen verschoven.
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“Openbaar groen”
Hier staat vermeld dat de zieke kastanjes in Zuidwijk en Huygenhoek
“tot en met mei 2018 gefaseerd zullen worden vervangen”.
• Kunt u aangeven wanneer de Zuidwijkring op de planning staat?
De eerste twee fases zijn uitgevoerd langs de Huygenhoekring.
De derde fase is gepland van eind oktober t/m half december 2016.
Dit betreft het eerste gedeelte van de Zuidwijkring.
De vierde fase is gepland in het najaar van 2017 en betreft het tweede
gedeelte van de Zuidwijkring.
In het najaar van 2018 wordt het project “Vervanging boomstructuur
Zuidwijk- en Huygenhoekring” afgerond en wordt de vijfde fase
uitgevoerd (kopse kanten van de Zuidwijk en Huygenhoekring).
De Zuidwijkring wordt dus van 2016 t/m 2018 in 3 fases uitgevoerd.
49

Informatie over dit project is te vinden op de gemeentelijk website.
https://www.heerhugowaard.nl/inwoners/uwstad/stadsbeheer/groen/zieke-kastanjebomen-zuidwijk-enhuygenhoekring/
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2e alinea en “vooruitzichten”, 1e alinea
In deze alinea’s staat genoemd dat een langlopende lening in 2016 is
afgelost en daar daarvoor in de plaats een kasgeldlening is
aangetrokken.
• Hoe groot is deze kasgeldlening?
• Waar is deze kasgeldlening te vinden in de begroting?
• Welk rentepercentage geldt voor deze kasgeldlening?
• Wat zijn de aflossingsvoorwaarden voor deze kasgeldlening?
• Het betreft een kasgeldlening van € 20 miljoen.
• Deze kasgeldlening staat niet in de begroting (staat op de
gemeentelijke balans).
• De lening is afgesloten tegen een rentepercentage van -/- 0,28%.
• De looptijd van deze kasgeldlening was 2 maanden. (Inmiddels is de
lening reeds 2x vervangen door een nieuwe kasgeldlening van
€ 22.000.000 met telkens een looptijd van 1 maand en een
rentepercentage van respectievelijk -/- 0,37% en -/- 0,39%.
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“Vooruitzichten” 1e groene blokje, opmerking
Hier staat een typefout, “Dde” moet zijn “De”.
Bedankt voor uw opmerking. U heeft gelijk.

Antwoord

Raadsbegroting 2017

Blz

132

Vraag

laatste alinea
Hier wordt vermeld dat “onzekerheid of het ziekenhuis naar
Heerhugowaard zou komen” leidt tot een grote liquiditeitsbehoefte in
2017.
Inmiddels is al enige maanden bekend dat het “ziekenhuis” niet naar
Heerhugowaard komt.
Ook wordt gezegd dat deze “onzekerheid” en de “doordecentralisatie
van de schoolgebouwen” in 2017 zal leiden tot een liquiditeitsbehoefte
van ongeveer 50 M.
• Waarom wordt hier gesproken over "onzekerheid over het
ziekenhuis" terwijl de beslissing daarover al maanden bekend is?
• Wat is de liquiditeitsbehoefte ten gevolge van de “onzekerheid”?
• Wilt u een specificatie of onderbouwing geven van dat bedrag?
• Wat is de liquiditeitsbehoefte ten gevolge van de “doordecentralisatie
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van de schoolgebouwen”?
• Wilt u een specificatie of onderbouwing geven van dit bedrag?



Antwoord

Op het moment dat er een besluit moest worden genomen of
we een langlopende lening of een kortlopende kasgeldlening
moesten afsluiten was het nog niet bekend of het ziekenhuis
wel of niet in Heerhugowaard zou komen.
Er ontstaat geen liquiditeitsbehoefte als gevolg van de
onzekerheden. Zowel de verkoop van de gronden waar het
ziekenhuis gepland was (ca € 21 miljoen) als de
doordecentralisaties schoolgebouwen (ca. € 29 miljoen)
leveren geld op.
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Interne vooruitzichten
Hier wordt dus de onzekerheid omtrent de komst van het NoordWest
ziekenhuis naar Heerhugowaard gemeld. Zoals bij de vorige
vragenreeks reeds is gemeld, is inmiddels bekend dat dit ziekenhuis
niet komt. Echter, wij missen in deze raadsbegroting de effecten van
dit niet doorgaan van de vestiging van het NoordWest ziekenhuis in
Westpoort.
• Wat kunnen de effecten zijn van het niet doorgaan van de vestiging
van het NoordWest ziekenhuis in Westpoort in deze begroting?
• Het college heeft aangegeven dat er 4 miljoen geclaimd zou kunnen
gaan worden van Noordwest ziekenhuis. Hebben wij juist begrepen
dat dit inclusief de claim is ten aanzien van de gemaakte kosten van
het zogeheten Puntje van Punt?
• Ook is aangegeven dat de werkelijke waarde van de
Westpoortgronden thans hoger is dan de boekwaarde ervan. Kunt u
deze beide bedragen naast elkaar weergeven?
• Wat zou Noordwest ziekenhuis hebben moeten betalen indien wel tot
aankoop van de gronden was overgegaan?
• Zijn er vooruitzichten dat, anders dan bij de Vaandel het geval was,
alle gronden in de Westpoort op afzienbare termijn tegen de werkelijke
waarde verkocht kunnen gaan worden?
• Voor deze begroting 2017 zijn de effecten van het niet doorgaan van
de vestiging van het NoordWest ziekenhuis in Westpoort nog niet
verwerkt.
• Dat is juist.
• De boekwaarde per 1 januari 2016 bedraagt ca. € 7,8 miljoen excl.
de eerder genoemde claim. De werkelijke waarde wordt bepaald door
de functionele invulling, die op dit moment nog niet bekend is. De
inschatting is evenwel dat gelet op de hoogte van de boekwaarde de
werkelijke waarde hoger ligt.
• Noordwest ziekenhuis zou de eerder overeengekomen grondprijs
hebben moeten betalen, te weten € 139,- per m2 excl. btw prijspeil 1
januari 2012;
• Er zijn nog geen concrete vooruitzichten.
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links bovenaan
Citaat: "Doordat vooral de verwachte inkomsten in 2017 lager zijn dan
het voorgaande jaar, onder andere het gevolg van het niet realiseren
van de grondverkoop in Westpoort aan de Noordwest ziekenhuis
groep, is het begrotingstotaal met ruim € 21 miljoen afgenomen ten
opzichte van 2016. Hierdoor daalt de renterisiconorm met bijna € 4,5
miljoen."
• Kunt u aangeven hoeveel de verlaging vh begrotingstotaal door juist
het niet realiseren van die grondverkoop Westpoort bedraagt?
• Wat is het verband tussen de vermelde 21 miljoen en de verlaging vd
renterisiconorm met bijna € 4,5 miljoen? Het lijkt ons niet, dat met een
rentevoet van 21% is gewerkt (zijnde 4,5/21).

Antwoord

• Dit betreft een bedrag van ongeveer € 21 miljoen.
• Er is gerekend 20%. Het verschil met uw eigen berekening wordt
veroorzaakt door de afrondingen.
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HHW Sport NV
In de beantwoording van de technische vragen tav de Voorjaarsnota is
ook een overzicht bijgevoegd van de gemeentelijke gebouwen. Op
onze vraag waarom daar de sporthal de Draai niet in was opgenomen,
antwoordde wethouder Dickhoff dat dit niet was gedaan omdat deze
sporthal op dat moment nog niet officieel was geopend. Nu dit
inmiddels wel is gebeurd, is genoemde lijst zeker gewijzigd.
• Zou u derhalve deze lijst wederom aan de beantwoording willen
toevoegen?

Antwoord

Zie bijlage overzicht vastgoed eigendommen gemeente
Heerhugowaard 5 oktober 2016 op bladzijde 56.
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5e regel van onderen, opmerking
Hier staat een tikfout, “aanlegen” moet zijn “aanleggen”.
Bedankt voor uw opmerking. U heeft gelijk.
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in de tabel G.851
Verwachte einddatum exploitatie van Westpoort wordt voorzien op 2112-2017.
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• Is dit nog juist, of is hier het niet-doorgaan van het NoordWest
ziekenhuis nog niet verwerkt?
• Indien dit zo is, zijn de vermelde bedragen dan nog juist?

Antwoord
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regel 3
Wat betreft de kosten en baten van “stedelijke ontwikkeling en
bereikbaarheid” zijn de bedragen voor 2015, 2016 en 2017 heel
verschillend, ca 25 M, resp. 35 M, resp 15 M.
• Wilt u deze grote variaties nader uitleggen?
In programma 3 is het product 6830 Grondbeleid opgenomen. Op dit
product worden de begrote inkomsten en uitgaven per jaar die
voortvloeien vanuit de grondexploitaties begroot (voorschrift BBV).
De basis hiervoor zijn de verwachte inkomsten en uitgaven in de
jaarschijven van de diverse grondexploitaties zoals deze worden
gepresenteerd in de paragraaf G grondbeleid. De verwachte
inkomsten en uitgaven kunnen per jaar sterk fluctueren, waardoor ook
de begrote bedragen in programma 3 sterk kunnen fluctueren.
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Begin 2016 is de laatste grex geactualiseerd; op dat moment was het
uitgangspunt dat het ziekenhuis er zou komen en dat de verwachte
einddatum 21 december 2017 zou zijn. Het niet doorgaan van het
ziekenhuis is hier nog niet in verwerkt.
De vermelde bedragen hebben dus betrekking op de situatie dat het
ziekenhuis wordt gevestigd.

In 2017 wordt 2,141 M “aangewend” vanuit de reserve RBSS en 4,827
M vanuit de reserve grote projecten.
• Waarvoor wordt de “aanwending” uit de reserve RBSS gebruikt?
• Waarvoor wordt de “aanwending” uit de reserve grote projecten
gebruikt?
De onttrekking aan de reserve RBSS wordt gebruikt:
• ter dekking van beheerslasten die voortvloeien uit investeringen in
de NBK 1 (wegen, tunnels, fietspaden) en NBK 2 (sport en recreatie),
ter dekking van de pieklasten beheer bestaande wijken en
Heerhugowaard Zuid, alsmede ter dekking van extra benodigde
middelen voor groot onderhoud Cool.
De onttrekking aan de reserve Grote Projecten wordt gebruikt ter
dekking van de kapitaallasten van het gemeentehuis, de Waardergolf,
Cool, Trinitas en de brandweerkazerne.
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Hier staat per jaar een positief bedrag vermeld voor "OZB RTIC" en
een negatief bedrag voor "OZB MCA".
• Kunt u de samenhang tussen deze beide bedragen aangeven?
In de Voorjaarsnota 2013 is onder punt 4.4.HH een meerjarige
prognose gemaakt t.a.v. de te ontvangen OZB van het RTIC.
De verhoging van € 115.000 in 2016 naar € 227.000 in 2017 (een
toename van € 112.000) is in de begroting 2017 opgenomen onder nr.
B2017-08. Na verwerking van deze mutatie is er met ingang van
2017dus € 227.000 OZB in de begroting opgenomen.
Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2016 is onder 3.2.2T vermeld
dat de verwachte termijn van realisatie van het ziekenhuis niet zal
worden gerealiseerd en is besloten om de verwachte opbrengst OZB
met 3 jaar op te schorten. Dit heeft een nadelig effect op het
perspectief; de ingerekende OZB-opbrengst ad € 227.000 zal niet
worden gerealiseerd. Ten behoeve van de dekking van dit nadelige
effect is in de begroting voor een bedrag van € 237.000 opgenomen in
de jaren 2017, 2018 en 2019. Feitelijk gezien had dit € 227.000
moeten zijn. Dit is voordelig.
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hoofdstuk “Mutaties …..”, 1e regel, opmerking:
Hier staat een tikfout, “ijn” moet zijn “zijn”.
Bedankt voor uw opmerking. U heeft gelijk.

Antwoord
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Hier wordt een overzicht gegeven van alle reserves.
• Zullen de reserves die ultimo 2016 in de tabel genoemd worden op
dat moment ook werkelijk volgens de raming “in kas” zijn?
• Zo niet, bevatten de overzichten van deze reserves dan bedragen
die pas na eind 2016 zullen worden ontvangen?
• Zo ja, wilt u dan een specificatie geven van alle bedragen die eind
2016 nog niet “in kas” zullen zijn en wanneer deze dan wel zullen
worden ontvangen?
Nee, dit zou immers betekenen dat er eind 2017 € 67 miljoen in
kas zou moeten zijn. Uit oogpunt van een efficiënt beheer van liquide
middelen is dit niet gewenst. Als we kijken naar de eindbalans 2015
zien we dat de vaste activa en de voorraad grond worden gefinancierd
middels langlopende leningen en reserves. De liquide middelen die
ooit ten grondslag lagen aan de verschillende reserves zijn dus
ingezet om investeringen mee te financieren. Dit is een zeer
gebruikelijke manier van financieren; het zou zonde zijn om
langlopende leningen aan te trekken als je de liquide middelen
gewoon tot je beschikking hebt.
Op dit moment is de omvang van de liquide middelen dusdanig
dat grote, uit reserves te dekken investeringen hieruit niet kunnen
54

worden gefinancierd. Dit betekent dat er leningen moeten worden
aangetrokken. Gelukkig is dit geen probleem, omdat in de begroting
hiermee rekening is gehouden en een stelpost rente is opgenomen
welke kan worden gebruikt voor dekking van de rente die uit deze
leningen voortvloeit. Deze stelpost rente is de afgelopen 20 jaar
opgebouwd door de ingerekende rente over investeringen die zijn
gefinancierd door middel van reserves te reserveren.
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tabel, 1e regel, aantal inwoners":
Hier staat vermeld dat het inwoneraantal zal stijgen van 53.917 in
2016 naar 55.379 in 2017.
• Wat is de meetdatum? Is dit 1-1-2016 of 31-12-2016 of een datum
daartussen in?
• Wat is de onderbouwing van deze prognose?
Het inwonersaantal 53.917 is per 1 januari 2016.
Het werkelijk aantal inwoners op 1 september 2016 is 54.840.
55.379 is het aantal inwoners dat wordt geprognotiseerd per 1 januari
2017. De gegevens komen uit de gemeentelijke basisadministratie
personen.
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onderschrift 1):
Hier staat een tikfout, “en opzicht” moet zijn “ten opzichte”.
Bedankt voor uw opmerking. U heeft gelijk.

Antwoord
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Christenunie
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Bij 2 Effecten Grondexploitaties / effecten staat: belangrijkste redenen
van deze post lijken te zijn ………….met gevolgen voor grondexploitatie Westpoort.
Wij weten dat Heerhugowaard de extra kosten gaat claimen.
Is er in deze begroting op enige manier rekening gehouden met de
financiële gevolgen van het besluit ziekenhuis?
In deze begroting heeft het besluit van het ziekenhuis effect op de
vanaf 2020 ingerekende OZB inkomsten.
In de Voorjaarsnota 2016 is vanwege de onzekerheid van de termijn
van oplevering van het ziekenhuis al een reserve gevormd ter dekking
van nog niet te realiseren OZB opbrengsten tot en met 2019.
Voor het gebied zullen nieuwe plannen worden gemaakt. Bij uitvoering
van deze plannen wordt (een gedeelte van) de OZB opbrengst die
voor het ziekenhuis in het meerjarenperspectief is opgenomen
gecompenseerd. De gemeente is zich momenteel aan het beraden
wat de mogelijkheden zijn van een alternatieve invulling.
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Bij de berekening overhead komen wij de volgende opsomming tegen:
Berekening overhead loonkosten 9.904.667
Goederen en diensten
2.728.503
Kapitaallasten
1.302.737
Totaal lasten overhead
13.935.907
Is het mogelijk aan te geven welke loonkosten / goederen /
kapitaallasten van welke afdeling(en) dit betreft?
Loonkosten
In de BBV zijn functies gedefinieerd welke tot de overhead overhoren.
De loonkosten hebben hoofdzakelijk betrekking op het personeel van
ten behoeve van de bedrijfsvoering. Daarnaast worden ook
loonkosten van overig ondersteunend personeel (directeuren,
afdelingshoofden, voormalige concernstaf) tot de overhead gerekend.
Goederen en diensten
De goederen en diensten hebben betrekking op:
• Onderhoud, leasing en verzekering samenhangend met ICT;
• Algemene budgetten bedrijfsvoering zoals werving en selectie, porti
en vrachtkosten,vervoerskosten en verzekeringen;
• Huisvestingskosten zoals energiekosten, onderhoud, schoonmaak
etc.
Kapitaallasten
De kapitaallasten hebben betrekking op investeringen in het
Gembipark en ICT.
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Zit er in tabel 4 geen foutje?
Want ook voor 2018, 2019, 2020 staat er een risiconorm van
€ 26.294.
Dat bedrag is net zo hoog als het risiconorm voor 2017.
Terwijl de aflossing voor 2018, 2019, 2020 flink lager is dan voor 2017.
Graag een uitleg

Antwoord

Waar in de tabel Renterisiconorm (1 + 2) staat moet Renterisico (1+2)
staan. Met deze aanpassing klopt de tabel.
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In de tabel bij Vennootschapsbelasting staat dat wij de komende 4 jaar
€ 50.000 per jaar gereserveerd moet worden voor
vennootschapsbelasting.
Waar moeten wij deze voor betalen en waar is deze verwachting op
gebaseerd?
Dit bedrag is afkomstig uit de Voorjaarsnota 2016 (onderdeel 3F). In
de nieuwe wet VPB is bepaald dat overheidslichamen belastingplichtig
worden voor de VPB voor zover zij deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer en in concurrentie treden met de private
sector. Inventarisatie van de verschillende activiteiten van de
gemeente laat zien dat mogelijke belastingplicht ontstaat voor
rioolaansluitingen en wegenverhardingen ten behoeve van derden,
parkeeropbrengsten, energielevering en activiteiten rond de kermis.
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Antwoord

Wat is de reden van de structurele afname van jaarlijks ca 13.000 per
jaar materiële vaste activa?
Dit ligt boven de 10%
Worden er geen nieuwe investeringen gepland of vervangingen?
Er worden wel nieuwe investeringen gepland. In de tabel zijn namelijk
opgenomen de afschrijvingen, eventuele nieuwe investeringen en de
eventuele verkopen van de schoolgebouwen als gevolg van de
doordecentralisatie.
Bij de verkoop van de schoolgebouwen moet het schoolgebouw in de
vaste activa worden afgewaardeerd. Dit heeft een grote invloed op het
saldo van de materiele vaste activa.
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Het eigen vermogen loopt hard terug. Van 84 miljoen in 2016 naar 49
miljoen in 2020.
Is daarvoor een verklaring?
Heeft dit gevolgen voor de weerstandsvermogen berekening?
Een belangrijk onderdeel van het eigenvermogen heeft betrekking op
bestemmingsreserves. Deze reserves zijn in het verleden gevormd
voor de dekking van werkelijke uitgaven of de dekking van
kapitaallasten. Jaarlijks vinden er zowel onttrekkingen als dotaties aan
deze reserves plaats. Per saldo wordt er echter gemiddeld € 3,6
miljoen per jaar meer onttrokken dan gedoteerd.
Daarnaast zijn er voor ruim € 16 miljoen diverse nieuwe reserves
gevormd in de voorjaarnota 2016. Voor deze reserves is nog geen
bestedingsplan aanwezig. Voor de meerjarenbalans wordt ervan
uitgegaan dat deze bedragen in 4 jaar worden uitgegeven.
Een toelichting op de geraamde verloop van de reserves is
opgenomen in de Reservekeeper. Dat document ontvangt u jaarlijks
tegelijkertijd met de Voorjaarsnota. Daarnaast kunt u een analyse van
het verloop van de reserves terugvinden in de jaarlijkse stresstest.
Bij de bepaling van het eigen vermogen is geen rekening gehouden
met eventuele rekeningresultaten.
De terugloop heeft vooral betrekking op de bestemmingsreserves en
niet betrekking op de algemene reserve. Voor de berekening van het
weerstandsvermogen wordt alleen gekeken naar de algemene
reserve.
De terugloop van het eigen vermogen heeft dus geen invloed op de
berekening van het weerstandsvermogen.
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Vraag

Antwoord

2016
2017
van 0-19 jaar
13.745
14.132
van 20-64 jaar
31.161
31.912
van 65 jaar en ouder
9.011
9.335
waarvan van 75-84 jaar
2.465
2.602
Totaal
56.382
57.981
Wel een beetje vreemd terwijl in de tabel staat een inwoneraantal van
53.917 in 2016. En in 2017 een inwoneraantal van 55.379.
Hoe komt het dat de telling niet aansluit?
Bovendien missen wij onze oudste groep inwoners in de gemeente,
namelijk de inwoners van 84 jaar en ouder.
Waarom is deze groep niet vermeld?
De categorie van 75-84 jaar maakt onderdeel van de categorie 65 jaar
en ouder.
Ook de 84 jaar en ouder zitten in de categorie 65 en ouder. De
categorie 74-84 wordt apart vermeld omdat het een
verdelingsmaatstaf is in de algemene uitkering.
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Kunt u uitleggen waarom Stichting Playing for Success Alkmaar een
subsidie krijgt van € 10.000 ?
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Antwoord

Playing for Success heeft in 2016 voor de eerste keer subsidie
aangevraagd en gekregen voor de volgende activiteiten:
Het bieden van een naschools programma aan 50 leerlingen uit groep
7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee jaren van
het voortgezet onderwijs uit Heerhugowaard, die om sociaal
emotionele redenen niet presteren zoals van ze verwacht wordt.
Gebleken is dat een groot aantal leerlingen van het Trinitas College,
Focus, Huygenwaard , de Blauwe Loper en Stichting Flore het
afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van het naschools programma
(opdrachten op het gebied van rekenen, taal, ict etc.). De opdrachten
gecombineerd met het stadion van AZ, de sport, en de ambiance van
de professionele voetbalwereld dragen bij aan een omgeving die
stimuleert om beter te presteren. Daarom heeft Playing for Success
een subsidieverzoek gedaan voor 2017 en gezien het succes van
afgelopen jaar is besloten de subsidie opnieuw beschikbaar te stellen
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Nederland Duurzaam
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Het uitgangspunt in het overzicht: “Uiteenzetting financiële positie”
voor de primaire ramingen van de jaarschijven 2018-2020 is dat deze
niet worden geïndexeerd voor prijsstijgingen. Het is dan ook niet
raadzaam om de ontwikkeling van de uitkeringsfactoren op basis van
lopende prijzen te tonen, de inkomsten uit de algemene uitkering zijn
dan te hoog en de begrotingsuitkomst in de jaren 2018-2020 zal dan
een te rooskleurig beeld geven. Alleen de reële toename van de groei
van het gemeentefonds wordt nu, middels de uitkeringsfactor,
meegenomen in het meerjarenperspectief.
Indien de gemeente met lopende prijzen zou werken zou daarnaast de
problematiek met betrekking tot de indexatie zich ook aan de
kostenkant hebben voorgedaan.
Overigens werkt het merendeel van de Nederlandse gemeenten met
begrotingen in constante prijzen.
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3 Middenweg Zuid/Centrumwaard.
Wanneer kunnen wij de herinrichtingsplannen van het College
tegemoet zien van de Middenweg?
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Document
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3 Algemene uitkering.
Wat zijn de beweegredenen geweest van gem. HHW om met
constante prijzen en niet met lopende prijzen te werken, waar nu
een probleem is ontstaan?

Zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2016 bereiden we momenteel een
voorstel voor om met belanghebbenden een begin te maken met de
planvorming voor de Middenweg bij Centrumwaard. De verwachting is
dat dit voorstel in het vierde kwartaal gereed is en we kort daarna
kunnen starten met dit proces. Over de aanpak van de Middenwegzuid wordt u nog in het vierde kwartaal geinformeerd.
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5 Gemeentelijk vastgoed
Waarom wordt er pas in 2017 begonnen met dat onderzoek m.b.t.
gemeentelijk vastgoed? Was dat in 2016 niet reeds mogelijk?

Antwoord

In de Voorjaarsnota 2016 is het besluit genomen om dit te gaan doen;
de middelen daarvoor heeft u voor 2017 beschikbaar gesteld.
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2.3 Toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid
Handelen in de geest van de strategie duurzame ontwikkeling en
stimuleren van energieneutraal Heerhugowaard 2030, mede door
duurzame innovatie. Hoe denkt het College dit vorm te geven in
2017? Is er geen vooruitzicht op te verwachten uitgaven vanwege
gemeentehalve ingezette projecten?
Basis voor het programma duurzaamheid vormt de revolverende
reserve duurzaamheid; ontwikkeling van deze reserve, alsmede het
bestedingsplan zijn onderdeel van de Reservekeeper. Van hieruit
worden -na goedkeuring door de Raad indien het project de € 25.000,overstijgt- de benodigde onttrekkingen en dotaties gedaan. Voor wat
betreft de voortgang van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied
van duurzaamheid wordt u geïnformeerd via Nieuws van de Dag.
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5.2 Heerhugowaard Sport NV
Er zijn geen cijfers over 2017 ingevuld. Is hiervoor een specifieke
reden? Wanneer zijn die beschikbaar en/of hadden die niet al
binnen moeten zijn?
Ten tijde van het opstellen van de begroting waren de cijfers nog niet
besproken. Inmiddels wel en kan het volgende worden aangevuld.
2017 € 1.768.220.
De verhoging van € 421.006 heeft o.a. te maken met een volledige
jaarexploitatie van sporthal De Draai en het oppakken van het sport en
beweegaanbod ingaande 1 januari 2017 door Heerhugowaard Sport
NV. De verhoging wordt opgevangen binnen de middelen onder het
product sport.

Document

Raadsbegroting 2017

Blz

76

ND

Vraag

Antwoord

Actueel en relevant voor de begroting van 2017 zijn de wijzigingen in
het BBV waar het gaat om de administratieve verwerking van
overhead en de rentetoerekening. In de eerste plaats lijkt het
financiële techniek, maar in het echt wel degelijk van invloed
bijvoorbeeld op tarieven.
Wanneer kunnen wij het tarievenbeleid in 2016/2017 verwachten in de
commissies/Raad?
De financiële verordening, waarin een artikel over de
kostprijsberekening is opgenomen, wordt geagendeerd voor de raad
van 20 december. De reden hiervan is dat in de notitie overhead van
de commissie BBV is bepaald dat de wijze van toerekening aan de
tarieven door de raad moet worden vastgesteld en in de financiële
verordening moet worden opgenomen. De raad stelt de tarieven in
haar vergadering van december 2016 vast. Actualisatie van de
62

documenten vindt plaats op basis van urgentie.
De aangepaste notitie rentebeleid volgt daarna (planning 1e kwartaal
2017).
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Berekening overhead
Als ik de individuele mededelingen (overige afwijkingen/doorbelasting
overhead) bij de programma’s (in het programmaplan) optel kom ik
op € 14.492.000. In de begroting 2017 staat € 13.936.000 gemeld.
Kunt u de programma-specificatie van overhead 2017 geven?
Daarnaast moet het toch mogelijk zijn om een vergelijking met 2016 te
maken? Wat zijn die cijfers van de overhead in 2016?
Het is niet mogelijk om een specificatie van de overhead per
programma te geven. Simpelweg omdat er met ingang van 2017 geen
overhead meer wordt doorberekend naar de producten binnen de
exploitatie. In een toelichting op de wijzigingen op het BBV is hierover
het volgende opgemerkt:

ND

I het ge ijzigde BBV orde ate en lasten van overhead niet meer onder de
afzo derlijke eleidsprogra
a’s geregistreerd aar e traal o der ee afzo derlijk
taak eld

Antwoord

Voor een goede vergelijkbaarheid van overhead (bijv. tussen
verschillende gemeenten) is in de BBV met ingang van 2017
voorgeschreven welke functies tot de overhead moeten worden
gerekend. Dit heeft ertoe geleid dat loonkosten die voorheen niet tot
overhead werden toegerekend nu wel onderdeel gaan uitmaken van
de overhead. Managementfuncties (directeuren en afdelingshoofden),
managementondersteuningsfuncties (secretaresses) en
bestuursondersteuningsfuncties (secretaris, concerncontroller en
voormalige concernstaf) worden vanaf 2017 verplicht tot de overhead
gerekend. Dit maakt een vergelijking tussen de overhead in de
begroting 2016 en de begroting 2017 niet makkelijk en is ook niet
verplicht gesteld. De overhead van 2017 is door het toevoegen van
functies (en dus ook de bijbehorende loonkosten) immers hoger.
Onderstaande berekening toont aan dat de stijging van de overhead
ten opzichte van 2016 nagenoeg volledig wordt veroorzaakt door
stijging van de loonkosten als gevolg van de toegevoegde functies:
Bedragen x € .

2017
9.905
3.461
13.366 *

Loonkosten
Overig lasten
Totale overhead

2016
4.647
3.405
8.052

* Het bedrag ad € 13.366 is als volgt tot stand gekomen

ND

Lasten overhead 13.936
Doorbelasting goederen en diensten
Doorbelasting overdrachten + 31
Totaal
13.366
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-/- 601

Vraag
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Als gevolg van de inzet op de voorzieningen bevinden de plannen zich
nog in de inventarisatiefase. Naar verwachting zullen de plannen in
tweede kwartaal 2017 in concept gereed zullen zijn.
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“De actualiteit van de onderhoudsplannen. Voor de kapitaalgoederen
in de openbare ruimte beschikken we over actuele plannen, voor de
gebouwen is een plan in ontwikkeling.”
Wanneer kunnen we de plannen tegemoet zien?

Vraag “Deze twee ontwikkelingen hebben een groot effect van rond de
€ 50 miljoen op de liquiditeitsbehoefte van de gemeente in 2017”.
Waar bestaat die liquiditeitsbehoefte dan uit? Kunt u daar een
specificatie van geven?
Er ontstaat geen liquiditeitsbehoefte als gevolg van de op deze pagina
geschetste ontwikkelingen. Zowel de verkoop van de gronden waar
het ziekenhuis gepland was (ca € 21 miljoen) als de doordecentralisaties schoolgebouwen (ca. € 29 miljoen) leveren geld op.
Na ontvangst kunnen deze middelen kunnen worden gebruikt om de
fixe lening van € 20 miljoen die in 2017 moet worden afgelost en de
kasgeldlening die in 2016 is afgsloten om een vervallende fixe lening
te herfinancieren af te lossen.
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Notitie rente 2017 - commissie BBV juli 2016
Bovenstaande wijzigingen zullen worden vertaald in de gemeentelijke
nota rentebeleid.
Wanneer kunnen wij die verwachten?

Antwoord

Deze nota zal na de actualisering van de financiële verordening (raad
december 2016) worden opgepakt. Gepland is voorjaar 2017.
Zie ook het antwoord op uw eerdere vraag.
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In 2015 is veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van een
nieuwe structuur voor de organisatie en te veranderen van
sectorenmodel naar duizendpootmodel.
Wat houdt zo’n “duizendpootmodel” precies in?
Bij de ontwikkeling van dit model is een onderscheid gemaakt tussen
taken die we als gemeente zelf uitvoeren en taken die we laten
uitvoeren door anderen. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenschappelijke
regelingen, contractpartners, stichtingen e.d. Bij het getekende
ontwerp van het model zijn de interne taken en de externe visueel van
64

elkaar gescheiden. De door onszelf uitgevoerde taken zijn
ondergebracht in het cluster realisatie. De externe taken dus bij
externe partners. Daartussen zit als een verbindend onderdeel het
cluster regie en ontwikkeling. Hier is de beleidsontwikkeling
ondergebracht en de “regiefunctie” op de externe partners.
In visuele zin heeft het getekende model iets weg van een
duizendpoot. Het woord benadrukt daarnaast de grote varieteit aan
taken die een gemeente heeft.
In de commissie Middelen van april jl. heeft u de stukken over deze
organisatiewijziging ter kennisname ontvangen.
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Meer aandacht dus voor beeld (filmen, vloggen et cetera) om een
verhaal goed te framen, weggezet op gedifferentieerde kanalen die
cross- mediaal worden ingezet.
Wat wordt hier in lekentaal bedoeld?
Hetzelfde geldt voor: Zwerm-communicatie, gamification, en linked
data. Wat bedoelt u daar precies mee?
Framen:je boodschap inkaderen:Hoe kun je je boodschap op zo’n
manier verpakken de boodschap goed overkomt? In plaats van
argumenten, gebruik je bij framing vooral associaties.
Crossmedia: kruisbestuiving door de inzet van verschillende
mediakanalen, bv Facebook, Twitter en het Stadsnieuws, waarbij de
verschillende media de boodschap ondersteunen.
Zwerm-communicatie: gaat over het menselijk gedrag in organisaties
en in de samenleving dat, met name door het Internet, steeds meer op
spontane zelforganisatie gaat lijken. Zo ontstaat een nieuwe, uiterst
flexibele, zelfsturende zwerm/groep mensen, waar wij mee om moeten
leren gaan.
Gamification: toepassen van games in een niet-game omgeving. Er
wordt bijvoorbeeld nu nagedacht over het ‘simulatiespel’ waarbij we
door middel van een spel inwoners bij de totstandkoming van beleid
willen betrekken.
Linked-data:is het vrijgeven van gestructureerde gegevens, zodanig
dat deze vrij beschikbaar komen op het internet en daardoor ook niet
alleen beter vindbaar, maar ook toegankelijker en dus bruikbaarder
zijn.
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Beheer verbonden partijen.
Op dit moment wordt in regionaal verband de laatste hand gelegd aan
de risico-inventarisatie.
Wanneer zou deze beschikbaar worden voor ons?
De afronding van de risico-inventarisatie ondervindt vertraging. Dit is
enerzijds het gevolg van problemen in de output van de hiervoor
aangeschafte tool en anderzijds door verschillen van inzicht op welke
wijze de risico-inventarisatie wordt aangeboden binnen de regio.
In oktober/ november 2016 vinden (evaluatie) gesprekken hierover
65
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plaats (zowel met de leverancier als ook met de regio gemeenten).
Daarna zal de risico-inventarisatie worden opgepakt. Uitgangspunt
voor Heerhugowaard is dat deze wel in de jaarstukken 2016 worden
opgenomen.
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Op pagina 181 staat een overzicht van de toevoegingen en
aanwendingen van de bestemmingsreserves. Hierbij is aangegeven of
deze incidenteel of structureel zijn.
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Incidentele baten en lasten
Volgens de notitie incidentele baten en lasten van de commissie BBV
(jan. 2012) dienen ook (bestemming)reserves in deze staat vermeld
te worden. In hoeverre is dat op deze staat van toepassing? Of
alleen maar structurele dekking door reserves? Dan zijn het toch
ook geen incidentele lasten?

Rentepercentages
Dit heeft erin geresulteerd dat voor berekening van de kapitaallasten
investeringen/vervangingsinvesteringen in de begroting 2017 een
omslagpercentage van 2% wordt gehanteerd.
Waarom dit percentage niet opgenomen in de tabel van blz. 185? Je
zou nu kunnen denken dat de 3,1% het investeringsrentepercentage is
In de tabel op bladzijde 185 zijn de uitgangspunten opgenomen die
zijn vastgesteld in de Voorjaarsnota 2016. Dat deze percentages
uiteindelijk niet zijn gehanteerd voor de begroting 2017 blijkt uit de
volgende passage die op bladzijde 185 van de begroting is
opgenomen:
Na de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2016 is door de
commissie BBV de notitie rente 2017 gepubliceerd. Daar waar dit
consequenties heeft op de uitgangspunten voor de begroting zijn deze
aangepast in deze raadsbegroting 2017 en wordt de notitie van de
commissie BBV gevolgd. Dit heeft erin geresulteerd dat voor
berekening van de kapitaallasten investeringen/ vervangingsinvesteringen in de begroting 2017 een omslagpercentage van 2%
wordt gehanteerd.
Het was wellicht duidelijker geweest als in de tabel op bladzijde 185
ook een kolom was opgenomen met de uiteindelijk percentages welke
zijn berekend na de aanpassingen van het BBV.
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Aantal woningen
Toename 330 woningen in 2017. Is duidelijk in welke
wijken/complexen deze mutaties plaatsvinden?
De groei is een extrapolatie van de ontwikkeling over de afgelopen
jaren. De groei is dus niet direct toe te delen aan een wijk of een
complex. De groei zal echter grotendeels toe te rekenen zijn aan De
Draai, Heerhugowaard-Zuid en Broekhorn.
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Nota grondprijsbeleid. RB mei 2009.
Het betreft hier volgens ons geen volledig stuk. Deel1 nota spreekt
van 4 jaar en deel II van 1 jaar aanpassing. Wanneer kunnen we
weer de aanpassing tegemoet zien?
De nota Grondbeleid 2008 "Grond onder de voeten", en het daarin
beschreven grondbeleid, is door de gemeenteraad in 2008 als kader
vastgesteld. Nadien hebben het college en uw raad geen aanleiding
gezien de nota Grondbeleid aan te passen.
Uitwerking van het grondbeleid is het grondprijsbeleid. De nota
Grondprijsbeleid 2009 "Prijsvorming op gegronde basis" is in 2009
door de gemeenteraad als kader vastgesteld. Deze nota
Grondprijsbeleid bestaat uit twee delen:
Deel I: De wijze waarop in de gemeente Heerhugowaard de
(grond)prijzen tot stand komen. Nadien is er geen aanleiding geweest
om de nota Grondprijsbeleid deel I aan te passen.
Deel II: Is een weergave van de in de gemeente Heerhugowaard van
toepassing zijnde (grond)prijzen. Deel II wordt jaarlijks door het
college herzien.Deze herziening is, conform de Deel I onder blz. 24
e.v. opgenomen "Rolverdeling en verantwoordelijkheden raad, college
en ambtelijke organisatie" een bevoegdheid van het college.
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GroenLinks
Door de fractie van Groenlinks zijn geen technische vragen over de raadsbegroting 2017
ingediend.
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Lijst Marjan Jongejan
Door de fractie van Lijst Marjan Jongejan zijn geen technische vragen over de raadsbegroting
2017 ingediend.
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Bestuursrapportage 2016
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1.239.000,- vertraging start pilot beschut werk. Wat wordt hier
bedoeld?
Is er een project beschut werk?

Antwoord

In de tekst behoort te staan pilot ontschot werken in plaats van
beschut werken. Beschut is inderdaad een tikfoutje.
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Begrijpen wij goed dat er een overschrijding is op de ventilatie
paperclip van 48.000,-?

HOP

HOP

HOP

Antwoord

Aangezien de kosten voor de ventilatie niet voorzien waren bij het
opstellen van de begroting zijn deze separaat aangevraagd middels
het raadsvoorstel en geheel binnen deze raming tot uitvoering
gebracht. Het benoemen van de ventilatie in de bestuursrapportage
moet gezien worden in relatie tot de initiële begroting waarin deze niet
was opgenomen.
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CDA
Door de fractie van het CDA zijn geen technische vragen over de bestuursrapportage 2016
ingediend.
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10. Vernieuwing BBV
Met betrekking tot de apart te vermelden overhead en toerekening.
Citaat “Voor de vaststelling van de tarieven 2017 (20 december 2016)
dient uw raad de methodiek voor toerekening van overhead vast te
stellen.”
In de begroting staat het volgende op blz. 102: “De kostprijs van
gemeentelijke producten en diensten bestaat daarom vanaf 2017 uit
twee componenten (directe kosten en overhead): de aan het
betreffende taakveld toegerekende directe lasten worden verhoogd
met het door uw raad in de financiële verordening (najaar 2016), of
een door u daartoe vast te stellen specifieke notitie, vast te stellen
percentage voor indirecte lasten: de overhead. Daarmee verandert
de berekeningswijze, niet het resultaat.”
Vraag 1: dat het uiteindelijke resultaat niet anders wordt lijkt ons
duidelijk omdat alle overhead in principe gedekt moet worden. Maar
kan het gaan beuren dat de afzonderlijke leges/tarieven grote
verschillen gaan vertonen ten op zichtte van de huidige? Door een
nieuwe methodiek kan bij een tarief meer of juist minder overhead
ingerekend worden.

Antwoord

In de commissievergadering van 31 oktober zullen wij hierop tijdens
de presentatie naar aanleiding van de raadsbegroting 2017 nader
ingaan.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

10

Vraag

10. Vernieuwing BBV
Vraag2: Er zullen een aantal methodieken mogelijk zijn. 20 december
moeten de leges/tarieven vastgesteld worden. Voor die tijd moet
dus een nieuwe methodiek gekozen zijn. In de termijnagenda zien
wij het niet staan, maar wanneer staat het beslismoment over de
methodiek in de planning?

VVD

VVD

VVD

Antwoord

In de raadsvergadering van 20 december staat de wijziging van de
financiële verordening 2016 geagendeerd. In de financiële verordening
dient de methodiek van kostprijsberekening te worden vastgelegd.
De financiële verordening is inmiddels aan de termijnagenda
toegevoegd. De reden is dat wij eerst laatste communicatie hierover
en de nieuwe modelverordening van de VNG hebben afgewacht.
Laatstgenoemd document is eind september verschenen.
In de commissievergadering van 31 oktober gaan wij inhoudelijk in op
de gevolgen van de wijzigingen van het BBV op de methodiek.
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VVD
VVD

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

10

Vraag

10. Vernieuwing BBV
Vraag 3: Is er gedacht aan een extra voorbereidingsavond voor de
raads-/commissieleden met voorbeelden/uitwerkingen van de
mogelijke methodieken?

Antwoord

Ja. Hiervoor is ruimte gereserveerd in de commissievergadering van
31 oktober 2016 als ook de veegbijeenkomst van de begroting 2017
geagendeerd is.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

16

Vraag

Antwoord

De uitkomsten van de Veiligheidsconferentie zijn vastgelegd in BW160239. De uitkomsten zijn beschikbaar gesteld aan de deelnemers van
de Veiligheidsconferentie.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

41

VVD

Vraag

Antwoord

VVD

“Op 30 maart heeft de Veiligheidsconferentie plaatsgevonden.
Inwoners konden vragen stellen en onderwerpen inbrengen.
Bestuurders en professionals hebben ter plekke toelichtingen
kunnen geven.”
Vraag: Zover wij weten hebben wij daar nog geen terugkoppeling over
gehad of een ter kennisname gegeven uitwerking van deze avond.
Komt dat nog?

De incidentele overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door
onvoorziene kosten tijdelijke huisvesting P.J. Smitschool en het
aanpassen van de ventilatie in de Paperclip.
Vraag 1: Onderdeel van de overschrijding is de ventilatie in de
paperclip. De raad heeft een krediet van € 69.575,- (gedekt uit een
vergoeding van het COA) hiervoor beschikbaar gesteld. Was dit
bedrag niet voldoende? Als dat zo was hoeveel was de
overschrijding?
Gezien de kosten voor de ventilatie niet voorzien waren bij het
opstellen van de begroting zijn deze separaat aangevraagd middels
het raadsvoorstel en geheel binnen deze raming tot uitvoering
gebracht. Het benoemen van de ventilatie in de bestuursrapportage
moet gezien worden in relatie tot de initiële begroting waarin deze niet
was opgenomen.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

41

Vraag

Vraag 2: de ventilatie werd gedragen door gemeente, Ymere en Flore.
Is de (eventuele) overschrijding ook gedragen door Ymere en Flore
of alleen door de gemeente?
73

Antwoord

Bij aanvang is overeengekomen dat alle kosten van de ventilatie
gedragen worden door de drie partijen. Dit is inclusief eventuele
voordelen en/of tegenvallers.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

47

VVD

Vraag

Antwoord

Grote kostenpost is de bijstand om niet voor volledige huisinrichting.
Bij een eerste huisvesting na het verlaten van een AZC wordt de
vergunninghouder geconfronteerd met de kosten van een eerste
inrichting van een huis in Nederland.
Vraag 1: Kan er een inkijkje gegeven hoe een eerste huisvesting
plaats vind. Bijvoorbeeld, wordt er vooraf een maximum budget
vastgesteld, waarna de vergunninghouder mag “shoppen”. Of
worden de noodzakelijke aanschaffen vergoedt (dus geen
maximum).
Bij een eerste huisvesting na het verlaten van een AZC wordt de
statushouder geconfronteerd met de kosten van een “eerste inrichting”
in Nederland. Gelet op het eerdere inkomen was er geen ruimte om te
kunnen reserveren voor de kosten van een complete woninginrichting.
Deze kosten komen dan ook voor bijzondere bijstand in aanmerking.
De bewoners starten met 'niets'. Met tips van hun maatschappelijk
begeleider Innova worden zij op weg geholpen met de woninginrichting. Zij krijgen de beschikking over een standaard budget dat
nodig om een woning in te richten. Dit beperkt beschikbare budget is
gebaseerd op een zeer uitgebreide checklist van in hoofdzaak door
het NIBUD vastgestelde bedragen per product.
De kosten van 1e inrichting zijn afhankelijk van de gezinssamenstelling van de nieuwkomer:
v.a. 1 volwassene: € 6.267 tot 2 volwassenen en 2 kinderen € 9.011.
Er wordt een onderscheid gemaakt in inrichtings- en stofferingskosten.
Als de (huur)woning is voorzien van stoffering die nog goed genoeg is
en kan worden overgenomen dan wordt de bijdrage 'om niet' bepaald
aan de hand van de overnamekosten.
De andere bijdrage in de inrichtingskosten betreft een geldlening die
moet worden afgelost in drie jaar tijd.
In 2017 zal het beleid m.b.t. de eerste inrichting worden aangepast.

Bestuursrapportage 2016

Blz

47

Vraag

Vraag 2: worden de huisinrichters (ondernemers) gevraagd mee te
denken aan goedkope maar goede oplossingen, bijvoorbeeld wel
nieuwe maar overjarige producten te leveren?

VVD

Document

Antwoord

De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisinrichting. Zij
krijgen tips hoe hiermee om te gaan van hun maatschappelijk
begeleider, Innova. Zij worden gewezen op de vele mogelijkheden,
binnen het beperkt beschikbare budget, maar maken zelf een keuze.
Ongeacht de keuze is de bijdrage die kan worden verkregen beperkt
per product en bepaald tot een maximum.
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VVD
VVD
VVD

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

47

Vraag

Vraag 3: Kan het ook zijn dat Woonwaard de huisinrichting regelt en
de gemeente dat vergoedt?

Antwoord

Zo is het nu niet geregeld. Woonwaard wijst wel de woning toe, maar
regelt niet de huisinrichting. De huisinrichting regelen de mensen zelf
met hulp van de maatschappelijke ondersteuner: Innova.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

50

Vraag

Vraag 1: “Aan uw raad wordt verzocht om het restant van het budget
‘pilot ontschot werken’ over te hevelen naar 2017, zodat de pilot
onverminderd kan worden voortgezet en geen beroep hoeft te
worden gedaan op structurele budgetten 2017 (€940.000 V,
incidenteel).”
Hier wordt “ontschot” genoemd in plaats van “beschut”. Is dat een en
dezelfde pilot of is beschut een tikfoutje?

Antwoord

In de tekst behoort te staan pilot ontschot werken in plaats van
beschut werken. Beschut is inderdaad een tikfoutje.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

50

Vraag

Vraag 2: Hoe groot was het totale budget voor de pilot? (Nu nog
restant van € 940.000,- over).
Het totale budget voor de pilot bedraagt € 1 miljoen.

Antwoord

Bestuursrapportage 2016

Blz

50

Vraag

Vraag 3: Wij kunnen helaas niet (meer) iets terugvinden over de pilot.
Is dit een uitvoeringsbesluit geweest?

VVD

Document

VV
D

Antwoord

De pilot 'ontschot werken' is in volle gang. De stand van zaken wordt
teruggekoppeld in de commissie MO. Het eerstvolgende moment is
gepland op donderdag 3 november. De raad heeft besloten om de
middelen binnen het Sociaal Domein te behouden en te besteden
waar dat binnen dat domein nodig is. De uitwerking in de pilot betreft
inderdaad een uitvoeringsbesluit.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

50
75

Vraag

Antwoord

Vraag 4: “Aan uw raad wordt verzocht om het restant van het budget
‘pilot ontschot werken’ over te hevelen naar 2017”. (In de begroting
2017 wordt er overigens niets over gemeld, maar dat terzijde.) Komt
hier een aparte besluitvorming voor? Zo ja, wanneer (staat (nog)
niet in de termijn agenda)?
In de raad van 20 december neemt u naar aanleiding van de
bestuursrapportage 2016 een besluit over de actualisering van de
budgetten 2016 in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Daarin
komt dit voorstel terug

76

SP
Door de fractie van SP zijn geen technische vragen over de bestuursrapportage 2016 ingediend.

77

D66
Door de fractie van D66 zijn geen technische vragen over de bestuursrapportage 2016 ingediend.
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Senioren Heerhugowaard
Bestuursrapportage 2016

Blz

22

Vraag

Bij “Aanpak van overaanbod bedrijventerreinen in regionaal verband.”
staat dat dit gerealiseerd is. Uit de Regionale Economische visie
blijkt echter dat er nog een flinke achterstand is in de regio is. Heeft
dit ook gevolgen voor Heerhugowaard, komt er nog een vervolg op
de al ondernomen acties op dit punt?

SH

Document

SH

SH

Antwoord

De aanpak overaanbod bedrijventerreinen is gerealiseerd met het in
september ondertekenen van het convenant Regionaal Convenant
Werklocaties Regio Alkmaar. Dit gaat sec om de uitwerking van de
regionale afspraken hierover op niveau Noord-Holland Noord.
In het convenant staan de regionale afspraken m.b.t de aanpak van
het overaanbod.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

39

Vraag

Minder tot huisaansluitingen/bedrijfsaansluitingen, wat wordt hiermee
bedoeld, ontbreekt hier een stukje tekst?

Antwoord

Er wordt bedoeld dat er minder huis- en bedrijfsaansluitingen in 2016
worden gerealiseerd. Dat leidt tot minder lasten, maar ook tot minder
opbrengsten.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

39

Vraag

“Door invoeren van gratis parkeren op koopzondagen valt de
opbrengst ook lager uit.” moet zijn “Door invoeren van gratis
parkeren op koopzondagen van oktober t/m december valt de
opbrengst ook lager uit.”
Uw aanscherping is terecht.

SH

Antwoord

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

53
In de laatste regel moet 2017 staan i.p.v. 2016.

Vraag
U heeft gelijk.

Antwoord

79

Burgerbelang
Bestuursrapportage 2016

Blz

4

Vraag

Op blz 4 staat ten aanzien van Leerlingenvervoer dat er een positief
saldo is van € 301.000. Dat is ontstaan door enerzijds de gewijzigde
verordening leerlingenvervoer en anderzijds de vestiging van
Aloysius in Heerhugowaard.
Ter verduidelijking staat op blz 45 "Door toepassing van de nieuwe
verordening leerlingenvervoer wordt de taxi minder ingezet.
Hierdoor zijn de toegekende OV vergoedingen gestegen. Per saldo
resulteert dit in een structureel voordeel van € 200.000. De nieuwe
vestiging van de Antoniusschool in Heerhugowaard levert sinds
2014 een voordeel op van € 123.000."
Voorts staat op blz 192 van de Raadsbegroting bij "Structurele
effecten Jaarrekening 2015 (Leerlingenvervoer)" dat deze voor de
jaren 2017 t/m 2020 steeds € 99.000 bedraagt.
Vragen:
- Hoe is het structureel voordeel rond het Leerlingenvervoer van €
200.000 in de bestuursrapportage in overeenstemming te brengen
met de € 99.000 voor structurele effecten, zoals vermeld in de
Raadsbegroting?
- Kunt u een overzicht geven van het taxiverbruik van zowel 2014 als
2015?
- Kunt u een overzicht geven van de toegekende OV vergoedingen in
zowel 2014 als 2015?
- Op blz 4 vd Bestuursrapportage staat dat een positief saldo is
verkregen met een vermelding naar de vestiging van Aloysius,
terwijl op blz 45 staat vermeld dat dit komt door de nieuwe vestiging
van de Antoniusschool. Welke van de twee vermeldingen is nu de
juiste?

BB

Document

Antwoord

- Het structureel voordeel van € 99.000 zoals vermeld in de
jaarrekening maakt deel uit van de € 200.000.
- Taxi kosten 2014: € 758.000, Taxi kosten 2015: € 579.000
- Ov vergoedingen 2014 : € 56.000 Dit is minus de eigen bijdragen.
Ov vergoedingen 2015: € 129.000 Dit is minus de eigen bijdragen
- Het betreft de vestiging van de Antoniusschool die valt onder de
stichting Aloysius (speciaal onderwijs).

Bestuursrapportage 2016

Blz

5

Vraag

Hier staat vermeld: “Er is een totaal van € 68.000 nadelig aan
structurele afwijkingen gemeld. Een belangrijke reden binnen de
structurele afwijkingen in de onderschrijding op het
leerlingenvervoer.”
Vragen:
- Kunt u aangeven hoe dit totaal aan structurele afwijkingen is
opgebouwd? In het gehele document wordt verder nergens
ingegaan op het begrip structurele afwijkingen, noch op het bedrag
van € 68.000.
- Indien de onderschrijding op het leerlingenvervoer zo bepalend is
geweest, hoe kan dan verklaard worden dat een positief saldo
vanuit het Leerlingenvervoer een belangrijke reden is geweest voor
een nadelig saldo aan structurele afwijkingen?

BB

Document

80

Vanaf pagina 39 van de bestuursrapportage 2016 is een uitgebreide
toelichting gegeven op de afwijkingen. Daar is tevens aangegeven
welke afwijkingen incidenteel en structureel zijn. In onderstaand
detailstaatje hebben wij de optelsom voor u opgenomen.

BB

Antwoord

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

9

Vraag

Hier wordt vermeld dat in de raadsvergadering van 5 november 2016
een amendement zou zijn aangenomen. Echter, 5 november 2016
ligt nog in de toekomst.
Vraag:
- Zou u de juiste datum van deze vergadering willen vermelden?
Dank voor de opmerkzaamheid. Het is 5 november 2015.

Antwoord

Bestuursrapportage 2016

Blz

44

BB

Document

Vraag

Het blijkt dat de baten aan legesopbrengsten € 300.000 negatief
uitvallen. Hierbij wordt toegelicht dat dit veroorzaakt zou zijn door
substantiële legesrestituties en enkele vergunningaanvragen die op
de valreep van 2015 zijn ingediend.
Vragen:
- Kunt u aangeven welke (niet-begrote) substantiële legesrestituties dit
betreft?
- Kunt u verklaren waarom de gemelde grote legesrestituties uit
voorgaande jaren niet eerder waren voorzien?
- Kunt u toelichten hoe de opbrengsten negatief beïnvloed kunnen
worden door vergunningaanvragen, die op de valreep van 2015
worden ingediend?

81

Antwoord

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

45

BB

Vraag

Antwoord

BB

1. Doordat er bezwaren zijn gemaakt tegen de leges, bleek dat de
gehanteerde taxatieboekjes in een beroepszaak door de rechter wel
acceptabel gevonden werd, maar dat niet het college, maar de raad
die taxatieboekjes had moeten vaststellen. Dit is begin van dit jaar
hersteld met het vaststellen van de legesverordening. Er waren drie
bezwaarschriften, waarbij we leges moesten terug storten, n.a.v. de
rechterlijke uitspraak.
2. Andere jaren speelde dit niet, omdat het nooit eerder onder de
rechter was.
3. Door wijziging van regelgeving. Door invoering van verscherpte
Energie Prestatie Normen in 2016 (hogere bouwkosten) door de
rijkswetgever, hebben aannemers op de valreep nog aan het eind van
het jaar aanvragen ingediend, die pas in de loop van 2016 zijn
afgehandeld. Conform de toerekeningssystematiek zijn de
legesopbrengsten van deze aanvragen echter verantwoord in het
boekjaar 2015.

Hier wordt aangegeven dat de verkoop van ’t Rondeel nog niet is
afgerond, maar dat de afwikkeling hiervan in het vierde kwartaal
2016 plaats zal vinden. Wij hebben van Stichting Dorpshuis De
Noord begrepen dat de ingebruikname van ’t Rondeel door de
nieuwe eigenaar is uitgesteld van zomer 2017 naar najaar 2017.
Vragen:
- Vindt de afwikkeling van de verkoop van ’t Rondeel nog altijd plaats
in 2016, ondanks dat de ingebruikname van het pand door de
nieuwe eigenaar pas in 2017 zal plaatsvinden?
- Indien de afwikkeling inderdaad in 2017 zal plaatsvinden, is dan ook
in 2017 een negatieve opbrengst van ’t Rondeel te verwachten?
1. Het transport bij de notaris vindt plaats op 19 oktober a.s.
2. Gezien het transport in 2016 plaats vindt is er geen negatieve
opbrengst te verwachten in 2017. De opbrengst zal in 2016 en 2017
worden ingezet voor de realisatie van een nieuw handbalveld voor
Hugo Girls op het complex van Hugo Boys. Zie raadsbesluit
RB2016011

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

47

Vraag

Antwoord

Vermeld wordt dat Heerhugowaard in 2016 in totaal 136
vergunninghouders dient te plaatsen.
Vragen:
- Hoe zijn de vooruitzichten dat deze 136 personen daadwerkelijk
geplaatst kunnen worden?
- Hoeveel zijn er tot op dit moment reeds geplaatst?
- Hoe verhouden de inspanningen van Taskforce Wonen zich met
deze taakstelling?
De vooruitzichten zijn dat dit wordt gehaald. De stand van zaken op 26
september jl. was dat er van die 136 nog 20 personen moeten worden
gehuisvest. We hebben dit jaar tot op heden 124 personen gehuisvest.
82

Dat is inclusief een achterstand van 8 personen die we op 1 januari dit
jaar hadden. Ter informatie: de taakstelling voor de eerste helft van
2017 is inmiddels bekend en is 41 personen.
De taskforce wonen richt zich op het toevoegen van woningen aan de
onderkant van de markt, maar wel in perspectief van de totale markt.
Dat heeft nog niet geleid tot extra woningaanbod, maar dat ligt wel in
het vooruitzicht. Vooralsnog lukt het om aan de taakstellling te voldoen
met de bestaande woningvoorraad.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

47

Vraag

Hier wordt aangegeven dat voor de producten WMO en Jeugd een
nadelig resultaat wordt verwacht in 2016 van € 242.000. Op blz 73
van de Raadsbegroting 2017 staat onder hetzelfde thema Zorg en
maatschappelijke zorg onder WMO en Jeugd dat ten aanzien van
Lasten een positief bedrag van € 2.021.000 wordt voorzien. Dit
ondanks dat op basis van de meicirculaire 2016 vanuit het rijk
minder budget beschikbaar is gesteld.
Vragen:
- Hoe kan verklaard worden dat deze twee bedragen (- € 242.000
tegenover + € 2.021.000) zo sterk van elkaar kunnen afwijken,
terwijl ze toch over precies hetzelfde onderwerp gaan?
- Hoe groot is het mindere budget dat het rijk volgens de meicirculaire
2016 aan Heerhugowaard beschikbaar heeft gesteld?
- Hoe groot is de consequentie van deze budgetverlaging op het
negatieve resultaat zoals in de bestuursrapportage is vermeld?

BB

Het bedrag van € 242.000 nadelig is het resultaat 2016 ten opzichte
van de begroting 2016. Het voordeel in de begroting 2017 heeft te
maken met de verlaging van het budget dat wij ontvangen in de
algemene uitkering. Deze verlaging vertaalt zich in lagere uitgaven
budgetten (één euro in Den Haag is één euro in Heerhugowaard),
waardoor de uitgaven in de begroting 2017 ruim € 2 miljoen lager
uitvallen dan begroting 2016.
- In de meicirculaire 2016 zijn de volgende budgetten sociaal domein
bekend gemaakt (Wmo 2015 staat voor de nieuwe begeleidingstaken
in de Wmo ):

Antwoord

- Geen; dit heeft gevolgen voor 2017 en verdere jaren. Bij de
beoordeling van de cijfers bij de jaarrekening 2016 zal een meer
gedetailleerde prognose van de uitgaven 2017 worden gemaakt. Een
tekort ten opzichte van het door het rijk beschikbaar gestelde budget
zal eerst uit de hiervoor gevormde reserve sociaal domein worden
onttrokken, zodat het nog geen effect heeft op het resultaat 2017.
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Bestuursrapportage 2016

Blz

50

Vraag

Vermeld wordt dat hier een positief effect op de lasten optreedt van €
1.239.000. Op blz 73 van de Raadsbegroting 2017 wordt voor deze
post een positief bedrag van € 628.000 weergegeven.
Vraag:
- Wat is de samenhang tussen deze twee sterk afwijkende bedragen?

BB

Document

Antwoord

In 2016 is onder deze post een budget van 940.000 opgenomen voor
de pilot ontschot werken (uitvoeringsagenda sociaal domein) Dit is een
incidentele post in 2016.
Er is geen samenhang met de mutatie die op pagina 73 van de
raadsbegroting 2017 wordt toegelicht. Deze mutatie betreft de
overheveling van de budgetten die sportgerelateerd zijn naar één
budget in de begroting 2017, namelijk overige sportaccommodaties
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Christenunie
Door de fractie van Christenuniie zijn geen technische vragen over de bestuursrapportage 2016
ingediend.

85

Nederland Duurzaam

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

3

Vraag

Wij missen in de kolommen of de afwijkingen incidenteel of structureel
zijn. Er wordt wel melding gemaakt van € 68.000 structureel nadelig,
maar waar die uit bestaat wordt ook door blz. 36 e.v. qua toelichting
afwijkingen programma’s niet echt duidelijk. Kunt u een goede
specificatie geven van de structurele baten en lasten naar 2017
e.v.? Tevens de vraag of er rekening is gehouden met deze posten
in het huidig concept programmabegroting 2017?

ND

Vanaf pagina 39 van de bestuursrapportage 2016 is een uitgebreide
toelichting gegeven op de afwijkingen. Daar is tevens aangegeven
welke afwijkingen incidenteel en structureel zijn. In onderstaand
detailstaatje hebben wij de optelsom voor u opgenomen.

ND

ND

Antwoord

Document

Bestuursrapportage 2016
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8

Vraag

“Daarnaast bereiden wij de verduurzaming van de bestaande
gebouwen, waaronder het gemeentehuis voor”. Wanneer is e.e.a. in
de planning opgenomen?

Antwoord

We streven ernaar om in de eerste helft van 2017 het onderzoek naar
de mogelijkheden voor de verduurzaming van de bestaande
gebouwen te starten.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

10

86

Vraag

ND

ND

Antwoord

“Ook in het vierde kwartaal van 2016 zal nog veel werk verzet moeten
worden om in 2017 voor de eerste keer belastingaangifte te kunnen
doen”. Heeft het college de mogelijkheid overwo-gen/onderzocht om
ondernemersactiviteiten in een aparte entiteit (administratie/bedrijf))
onder te brengen? Heeft o.i. vele administratieve en daarmee
financiële voordelen. Of onmogelijk door teveel versnipperd in de
huidige administratie?
De werkzaamheden waarin in bovenstaande passage wordt gedoeld
betreffen met name het opstellen van de fiscale beginbalans en het in
kaart brengen van de verschillen (afwijkingen tussen commerciële en
fiscale waardering van zowel kosten als opbrengsten) om straks de
aangifte te kunnen invullen. Zoals eerder in de Voorjaarsnota gemeld
ligt de nadruk als het gaat om de vennootschapsbelasting op de
grondexploitaties.
Het gaat hier dus om het in kaart brengen van de verschillen tussen
de waardering volgens het BBV en de fiscale wetgeving en vervolgens
het inrichten van de administratie zodanig dat de aangifte kan worden
ingevuld. Deze verschillen doen zich ook voor indien je genoemde
activiteiten onderbrengt in een aparte entiteit. Ook in het bedrijfsleven
worden ondernemingen geconfronteerd met verschillen tussen
commerciële en fiscale waardering.
Deze werkzaamheden zijn weliswaar arbeidsintensief, omdat een
gemeente nooit eerder deze verschillen in beeld heeft hoeven
brengen. Er hoefde tot 2016 immers geen vpb aangifte te worden
gedaan. Net als voor andere, nieuwe werkzaamheden (denk aan de
overheveling van de taken sociaal domein) geldt hiervoor dat dit één
keer goed ingericht dient te worden. Doen we het goed dan plukken
we daar de komende jaren de vruchten van.

Document

Bestuursrapportage 2016

Blz

19

Vraag

“De stimuleringsactiviteiten op het gebied van sport en bewegen
worden tot eind 2016 door Sportservice Heerhugowaard
uitgevoerd”. Is er personeel overgenomen door HHW Sport NV van
Sportservice NH? Indien nee, hoe denkt het college dan de
sportstimulering in HHW vorm te geven?

Antwoord

HHW Sport NV heeft de personele invulling voor sportstimulering
afgerond en bereidt zich voor om in samenspraak met verenigingen
vanaf 1 januari hiermee te starten.
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Vraag

Wanneer kan de Raad een definitief uitvoeringsprogramma
duurzaamheid verwachten?

Antwoord

Ongeveer een maand na het vaststellen van de strategie duurzame
ontwikkeling is het Uitvoeringsprogramma 2016 toegezonden. Het
uitvoeringsprogramma voor het komende jaar zal begin 2017 worden
toegezonden.
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Vraag

Op deze pagina’s. worden wel de afwijkingen met een I (incidenteel)
en S (structureel) gemeld, maar een goede specificatie van bijv.
structureel totaal is niet echt te maken (zie verder onze technische
vraag 1).

Antwoord

Zie het antwoord op de eerder door u gestelde vraag. Daar is een
specificatie opgenomen.
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ND

Vraag

ND

Antwoord

“Grote kostenpost is de bijstand om niet voor volledige huisinrichting.
Bij een eerste huisvesting na het verlaten van een AZC wordt de
vergunninghouder geconfronteerd met de kosten van een eerste
inrichting van een huis in Nederland”.
Kan er inzicht worden gegeven over hoeveel per huisinrichting er
gemiddeld uitgegeven wordt?
Bij een eerste huisvesting na het verlaten van een AZC wordt de
statushouder geconfronteerd met de kosten van een “eerste inrichting”
in Nederland. Gelet op het eerdere inkomen was er geen ruimte om te
kunnen reserveren voor de kosten van een complete woninginrichting.
Deze kosten komen dan ook voor bijzondere bijstand in aanmerking.
De bewoners starten met 'niets'. Met tips van hun maatschappelijk
begeleider Innova worden zij op weg geholpen met de woninginrichting. Zij krijgen de beschikking over een standaard budget dat
nodig om een woning in te richten. Dit beperkt beschikbare budget is
gebaseerd op een zeer uitgebreide checklist van in hoofdzaak door
het NIBUD vastgestelde bedragen per product.
De kosten van 1e inrichting zijn afhankelijk van de gezinssamenstelling van de nieuwkomer:
v.a. 1 volwassene: € 6.267 tot 2 volwassenen en 2 kinderen € 9.011.
Er wordt een onderscheid gemaakt in inrichtings- en stofferingskosten.
Als de (huur)woning is voorzien van stoffering die nog goed genoeg is
en kan worden overgenomen dan wordt de bijdrage 'om niet' bepaald
aan de hand van de overnamekosten.
De andere bijdrage in de inrichtingskosten betreft een geldlening die
moet worden afgelost in drie jaar tijd.
In 2017 zal het beleid m.b.t. de eerste inrichting worden aangepast.
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Vraag

Kunt u voor het € 786.000 nadelige bedrag een specificatie geven van
de grootste afwijkingen (> € 50.000)?

Antwoord

De voornaamste afwijkingen betreffen:
- Afwijkingen op lasten en baten op afdelingskosten -/- € 146.000
- Afwijking dekking uren door grondexploitaties -/- € 97.000; en
- Afwijking dekking uren door investeringen -/- € 359.000.
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GroenLinks
Door de fractie van Groenlinks zijn geen technische vragen over de Bestuursrapportage 2016
ingediend.
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Lijst Marjan Jongejan
Door de fractie Lijst van Marjan Jongejan zijn geen technische vragen over de
bestuursrapportage 2016 ingediend.
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