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Portefeuillehouder B. Blase
Er is een afname criminaliteit zo blijkt uit de effectindicatoren

Vraag 1
Vraag: komt dit door meer preventie?

Antwoord

Dat is niet met zekerheid te zeggen. Daar is geen onderzoek
gedaan. Samen met alle partners wordt alles in het werk gesteld
om de criminaliteit te verminderen.
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Portefeuillehouder B. Blase
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In de tabel effectindicatoren staat bij afname overlast: Bij
Overlast gestoorde / overspannen personen staat in 2013
zijn dat 138 en dit stijgt naar 200 in 2016

Vraag 2

Antwoord

Vraag: Is dit nu een stijging of daling in overlast van deze
groep?
Hoe komt deze stijging of daling?
Is hier een verklaring voor?
Het gaat hierbij om twee verschillende feiten die afzonderlijk
worden geregistreerd. De afname overlast betreft overlast jeugd.
De overlast van gestoorde/overspannen mensen stijgt. Er is
geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de stijging of
daling en daarom is er ook geen aantoonbare verklaring voor.
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Portefeuillehouder B. Blase
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In de tekst staat: Bij Effectindicatoren Verwijzingen Bureau
Halt .Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners
in de leeftijd van 12-17 jaar.

Vraag 3
Vraag: Verwijzingen bureau halt stijgt van 131 naar146,5 wat
is de oorzaak hiervan?
Zijn deze jongeren in beeld bij jeugdzorg?

Antwoord

De politie en leerplicht verwijzen naar het bureau Halt. Het is
onduidelijk wat de oorzaak van de stijging is. Er is door politie en
gemeente niet specifiek ingezet op extra verwijzingen.
Doorverwijzing naar bureau Halt vindt plaats bij kleine strafbare
2

feiten zoals winkeldiefstal, vernieling, baldadigheid en vuurwerk.
Om een strafblad te voorkomen wordt de straf op een
alternatieve wijze afgedaan via bureau Halt. Een jongere kan
maximaal 2 keer een alternatieve straf aangeboden worden.
Deze jongeren zijn niet altijd in beeld bij jeugdzorg. Daarvoor is
meestal geen aanleiding. Indien er wel signalen zijn die
doorverwijzing nodig maken dan zal hiervoor worden
zorggedragen door de politie of bureau Halt.
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Portefeuillehouder B. Blase
In de tekst staat bij de tabel bij handhaving
 Afname aantal woninginbraken

Vraag 4

 Afname overlast vuurwerk
Vraag: Aantal inbraken neemt af komt dit alleen door een
betere beveiliging van de woningen?
En het hitteam voor vuurwerk zorgt dit alleen voor de afname
van de overlast?
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Antwoord

De afname van woninginbraken is vermoedelijk een gevolg van
het nemen van preventiemaatregelen zoals betere beveiliging,
het donkere dagen offensief (samenwerking politie, gemeente)
en inzet buurtpreventie d.m.v. Whats-appgroepen en burgernet.
Daarnaast kan het een gevolg zijn van interventies door de
politie in de vorm van aanhoudingen van daders en groepen.
Het is onduidelijk of de gecombineerde inzet van politie en
gemeente aan het einde van het jaar de enige oorzaak is voor de
afname van de overlast. Volgens ons is het een combinatie van
factoren. Uit publicaties blijkt dat de daling van overlast een
landelijke tendens is. Zo ontving het meldpunt vuurwerkoverlast
bij de jaarwisseling 2016/2017 de helft minder klachten, 45.000
ten opzichte van 89.000 een jaar daarvoor. Specifiek is er geen
oorzaak aan te wijzen maar het zou een gevolg kunnen zijn van
een toename in onderscheppingen van illegaal vuurwerk en de
maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast. Deze
discussie heeft volgens de heer Bonte van het meldpunt
vuurwerkoverlast tot meer bewustwording geleid en tot
verschuiving van de sociale norm. Dat heeft ook zijn weerslag in
Heerhugowaard.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
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In de tekst staat: Ambitieniveau van het onderhoud van de
openbare ruimte op het niveau basis B

Vraag 5

Vraag: de Kwaliteitscijfers CROW zijn bij de effectindicatoren
niet ingevuld. Wat is dan het kwaliteitscijfer?
Hoe weet men nu of het ambitieniveau voldoet? Graag uitleg.
De huidige kwaliteit (2016) van de openbare ruimte voldoet als
geheel aan de gestelde beleidsambitie. Op basis van de CROW
indeling, vindt jaarlijks in opdracht van de gemeente een meting
plaats. De uitkomst hiervan is opgenomen in het recent door de
raad vastgestelde kadernota fysiek domein. Voor de volledigheid
hierbij de grafiek over de afgelopen jaren.

Antwoord
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
In de tekst staat: bij wat mag het kosten in de tabel staat bij
de begroting 2018 €195.000 bij afwijkingen positief
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Vraag 6
Vraag: Afwijking is gunstiger uitgevallen, waar zit hem dat in?
En is dit een langjarig effect?

Antwoord

Naast de toelichting op de afwijking die op bladzijde 25-26 wordt
gegeven wordt een gedeelte van de afwijking veroorzaakt door
hogere opbrengsten op het product lijkbezorging. Als gevolg van
het langzaam vergrijzen van de inwoners van Heerhugowaard is
aannemelijk dat het aantal begrafenissen toeneemt.
Het restant van de afwijking wordt veroorzaakt door een
verschuiving van inzet van personeel naar andere producten in
de begroting.
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Portefeuillehouder G. Oude Kotte/ M. Stam
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Vraag 7

In de tekst staat In de tabel van de effectindicatoren dat de
Werkloosheid in HHW stijgt! Over de hele breedte van 25
t/m 75 jaar.
Vraag: wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord

Een exacte oorzaak hiervan kennen wij niet. Dergelijke analyses
worden gemaakt door het UWV. Deze hebben wij opgevraagd.
Wij zien inderdaad dat ondanks de groei van de Nederlandse
economie de werkgelegenheid nog niet genoeg toeneemt om
iedereen die kan of wil werken een fulltime, betaalde baan te
bieden. Ondanks het aantrekken van de economie de afgelopen
maanden en de daling van de WW uitkering blijft het bestand
groeien.
Het zou kunnen dat door de komst van het AZC ook
vluchtelingen meegenomen worden in de cijfers met betrekking
tot werkeloosheid, en dat verklaart dan een kleine verhoging.

Document

Raadsbegroting 2018 pdf versie

Blz

34

Portefeuillehouder L. Dickhoff

C
D
A

In de tekst staat: Op lokaal niveau wordt in 2018 de realisatie
van een nieuw volkstuincomplex voorbereid.

Vraag 8
Vraag: In het stuk staat niet wanneer het gerealiseerd zou
moeten zijn. Kunt U dit aangeven?

Antwoord

Als de raad besluit om in 2018 een nieuw complex voor te
bereiden dan is de datum van realisatie hiervan afhankelijk van
de locatie, oplevering / beschikbaarheid van de locatie en de
procedure om tot realisatie te komen. Meer reëel is in zo’n
situatie dat in 2018 de voorbereiding plaatsvindt en in 2019 de
realisatie.
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Portefeuillehouder G. Oude Kotte

C
D
A

Vraag 9

In de tekst staat: Het thema Participatie richt zich vooral op de
minima, mensen met dreigende schulden en
vergunninghouders.
Vraag: Hoe gaan we deze groep bereiken en wat doen we
met de mensen die al langer dan 3 jaar in de bijstand zitten?

Antwoord

De samenwerking met professionals, vrijwilligers en intermediairs
wordt geïntensiveerd. Zo is er bijvoorbeeld 5 september een
bijeenkomst georganiseerd met het maatschappelijke
middenveld, scholen, sportbedrijf, MET Welzijn over de invulling
van de Huygenpas.
Intermediairs onderzoeken op welke regelingen minima recht
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hebben en helpen hen bij het aanvragen.
Zij staan vaak dichter bij de inwoners. Voorbeelden van
intermediairs zijn medewerkers van MET-Welzijn, WMO
consultenten etc.
Mensen die al langer dan drie jaar in de bijstand zitten en geen
uitzicht op inkomensverbetering hebben, hebben recht op de
individuele inkomenstoeslag. De toeslag wordt in 2018 verhoogd
en de inkomensgrens wordt verruimd van 110% naar 120%.
Daarnaast proberen we ook om deze doelgroep meer mee te
laten doen. O.a. door het bieden van vrijwilligerswerk en middels
de Huygenpas wordt ook de participatie van deze doelgroep
gestimuleerd.
De communicatie met betrekking tot voorzieningen vanuit Halte
Werk wordt geïntensiveerd. Zo is inmiddels een uitgebreide
folder waarin alle tegemoetkomingen vermeld staan digitaal
beschikbaar.
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Portefeuillehouder G. Oude Kotte
In de tekst staat
 Iedereen doet mee: de nieuwe Huygenpas biedt meer
mogelijkheden;
 Omgaan met geld: door meer in te zetten op preventie is de
verwachting dat minder mensen een beroep hoeven doen
op schuldhulpverlening.
In de tabel staan de beoogde resultaten zoals:
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Vraag 10

 Digitalisering Huygenpas Waardoor: Meer keuzevrijheid in
de besteding van voorzieningen. Per doelgroep een op die
doelgroep afgestemd budget
 Preventie voorzieningen schuldhulp implementeren
Waardoor: Lichtere vormen van hulp volstaan
 Armoedemonitor uitvoeren Waardoor: Inzicht in de effecten
en het bereik van het minimabeleid
Vraag: In welk tijdsbestek kunnen we hier effecten van
verwachten?
En is er een evaluatiemoment ingepland?

Antwoord

De voorbereidingen voor het opstellen van een armoedemonitor
en de minima effectrapportage zijn begin oktober 2017 gestart.
Het beleid van 2016 en 2017 dient hiervoor als basis. In het
voorjaar van 2018 worden deze documenten opgeleverd.
Deze dienen dus als 0 meting.
Over 2 jaar wordt de monitor en de rapportage opnieuw
6

opgesteld. De effecten van het nieuwe beleid worden dan
duidelijk.
De maatschappelijke effecten van het minimabeleid (participeert
men meer (door bv sporten) en “doet men meer mee” worden
gemeten middels de monitor “Waar staat je gemeente”.
In de 2de helft van 2018 wordt het minimabeleid geëvalueerd.
Over het resultaat daarvan wordt de Raad geïnformeerd.
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Portefeuillehouder M. Stam
In de tekst staat bij: collegedoelstelling Welzijn:
In de tabel bij activiteiten versterken van de 0-lijn.
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Vraag 11

Antwoord

Vragen:
Kunt U uitleggen hoe u de 0-lijn gaat versterken?
Wat wordt bedoeld bij beoogd resultaat met het versterken van
maatschappelijke voorzieningen?
Wat wordt er bedoeld met verbetering maatschappelijk
netwerk?
Vergroot dit de kans dat mensen uit de hulpvraag komen?
We gaan de 0-lijn versterken door het maatschappelijk netwerk
te verbeteren. Dit is betekent dat we de netwerkorganisatie
sociaalplein willen uitbreiden met meer maatschappelijke
partners.
Door deze verbreding kunnen we mensen eerder helpen en zo
mogelijk verwijzen naar preventieve voorzieningen.
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Portefeuillehouder G. Oude Kotte
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Vraag 12

In de tekst staat: Thema: Jeugdhulp en WMO De opgave voor
2018 is om de Jeugdwet uit te voeren op een kwalitatief
goede manier en daarbij tevens de uitgaven te beheersen.
Vraag: Wat wordt bedoeld met kwalitatief goede manier,
graag wat concreter. Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord

Daarmee wordt, kort gezegd, bedoeld dat jeugdigen en hun
opvoeders antwoord op een zodanige manier antwoord op hun
vragen en problemen krijgen dat jeugdigen op een veilige manier
kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.
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in de tekst staat:
Dagbesteding betekent dat inwoners een aantal dagdelen per
week naar een locatie gaan om deel te nemen aan
activiteiten, aangepast werk of om gestimuleerd te worden
in het blijven uitvoeren van dagelijkse handelingen in en
rond de eigen woning.

Vraag 13

Vraag: Hoeveel Inwoners maken gebruik van de
dagbesteding?
Hoeveel plaatsen voor dagbesteding zijn er op dit moment in
de gemeente?
Heeft de gemeente in beeld hoeveel mantelzorgers er zijn in
Heerhugowaard?

- 146 personen hebben nu een indicatie dagbesteding.
- Om verschillende redenen is het niet precies bekend hoeveel
plekken dagbesteding er zijn. Dat heeft met het volgende te
maken:

C
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A






Antwoord

We kennen verschillende doelgroepen voor dagbesteding:
GGZ, GZ, ouderen, arbeidsmatig.
er is sprake van dagbesteding op grond van de Wmo én op
grond van de Wlz/Zvw, bijvoorbeeld van Esdégé Reigersdaal
of De Waerden
het aanbod dagbesteding is regionaal ingekocht, niet exact
bekend is hoeveel plekken er zijn bezet uit de afzonderlijke
gemeenten.
er is sprake van zowel Wmo-dagbesteding als dagbesteding
als algemene voorziening.

Om dezelfde redenen is ook niet exact aan te geven hoeveel
inwoners van Heerhugowaard gebruik maken van de
verschillende vormen van dagbesteding.
Ook als we ons beperken tot de Wmo-dagbesteding zijn geen
nauwkeurige cijfers aan te geven. Dit heeft te maken met het feit
dat inwoners soms meer dan één beschikking hebben voor
dagbesteding. Redenen hiervoor zijn dat er in die fase van de
decentralisatie vaak voor korte duur een beschikking is
afgegeven. Daarnaast kunnen zorgvragen fluctueren, waardoor
er een andere behoefte ontstaat met betrekking tot het aantal
dagdelen dagbesteding.
- In 2016 zijn er 609 mantelzorgcomplimenten aangevraagd en
606 aanvragen gehonoreerd. We verwachten voor 2017 en 2018
een lichte stijging (richting 700).
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Portefeuillehouder M. Stam
In de tekst staat ook: De vraag is hoe en op welke wijze
dagbesteding kan worden doorontwikkeld.

Vraag 14

C
D
A

Vraag:
Wat wordt er bedoeld met dagbesteding doorontwikkelen?

Antwoord

Op dit moment is dagbesteding een maatwerkvoorziening.
Binnen de gemeente ook wel bekend als 'begeleiding groep'.
Onze visie is een toegankelijke dagbesteding voor inwoners die
dit nodig hebben. Hierdoor verkennen we op dit moment de
mogelijkheden om van de dagbesteding voor de doelgroepen
GGZ en ouderen een algemene voorziening te maken. Bij een
algemene voorziening hoeven inwoners geen eigen bijdrage te
betalen. Door hiermee te experimenteren binnen
innovatieprojecten kunnen we kijken of deze andere vorm maakt
of we meer inwoners of een andere doelgroep weten te bereiken.
Op basis van deze ervaringen zal worden bepaald hoe we de
dagbesteding in de toekomst willen vormgeven: als
maatwerkvoorziening of als algemene voorziening. Dit is wat er
wordt bedoeld met het doorontwikkelen van de dagbesteding.
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Portefeuillehouder M. Stam
In de tekst staat bij:
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Collegedoelstelling: 4.3 Resultaatsgebieden binnen de
Uitvoeringsagenda Sociaal Domein: Integrale aanpak door
samenwerking in de toegang

Vraag 15

Vraag: Maken we ons zorgen over de integrale aanpak door
samenwerking in de toegang, deze suggestie wordt
gewekt?
Wat wordt er met deze zin bedoeld, graag uitleg.
Vraag: Wat zijn going concern activiteiten ?

Antwoord

De samenwerking in de toegang is er, maar kan beter. Er zijn
steeds meer spelers bekend die een plek willen en horen te
krijgen in ‘de toegang’, dat wordt vorm gegeven en is geen
aanleiding voor zorgen. Going concern betekent dat aktiviteiten
zijn ontwikkeld en volledig zijn geintegreerd binnen de
werkwijze van het sociaal domein.
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Portefeuillehouder G. Oude Kotte
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in de tabel
Collegedoelstelling: 4.2 Implementatie (regionale)
transformatieagenda en inkoopstrategie jeugdhulp, zoals
het voorbereiden van een nieuw bekostigingssysteem

Vraag 16

Staat in de rechterkolom: Minder instroom in gespecialiseerde
jeugdhulp. Daling van het aantal jeugdigen in jeugdhulp
Vraag: waardoor is deze verminderende instroom en daling
ontstaan?

Antwoord

Het betreft hier een beoogd resultaat, niet een gerealiseerd
resultaat.
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Portefeuillehouder G. Oude Kotte
in de tabel
Collegedoelstelling: 4.2 Implementatie (regionale)
transformatieagenda en inkoopstrategie jeugdhulp, zoals
het voorbereiden van een nieuw bekostigingssysteem
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Vraag 17

Staat er in de linkerkolom van de tabel:
Aanbieders uitdagen om innovatie te ontwikkelen.
Vraag: Hoe gaan we dit doen?

Antwoord

We dagen aanbieders onder meer uit door middel van de
vernieuwde bekostiging met betrekking tot de ambulante
jeugdhulp in 2018. In de nieuwe systematiek vervallen de oude
schotten met bijbehorende regels, producten en tarieven tussen
met name de jeugd-GGZ en de ambulante jeugd- en
opvoedhulp. Hierdoor krijgen aanbieders de ruimte, en ook de
uitdaging, om gezinnen integraal te helpen en betere resultaten
te bereiken dan in de oude wijze van bekostiging.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff/ B. Blase
Vraag: Effectindicatoren 2016 zijn niet ingevuld waarom niet?

Vraag 18
Omdat deze gegevens nog niet bekend zijn/ gepubliceerd zijn.

Antwoord
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Nederland Duurzaam
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Portefeuillehouder M. Stam

Antwoord

De bestemmingsreserve is bedoeld om ons duurzaamheidsbeleid
waar nodig te versterken. Het is voor het college dan ook geen op
zichzelf staand doel om het geld dat binnenkomt per definitie ook
weer uit te geven. Tot nu toe is gebleken dat door goede
samenwerking met verschillende partijen veel duurzame
initiatieven binnen de gemeente van de grond komen.
Tegelijkertijd is het van belang om een goede basis te hebben
van waaruit toekomstige projecten, indien nodig, gefinancierd
kunnen worden. De energietransitie heeft een beleidsintensivering voor de overheidsland tot gevolg, met name in
communicatieve en organisatorische zin. In 2018 wordt bepaald
welke financiële consequenties er zullen zijn. Hiervoor kan de
bestemmingsreserve duurzaamheid ook worden aangewend.

ND

Vraag 19

In de reserve duurzaamheid is klaarblijkelijk een toevoeging van
51K voorzien voor de komende 3 jaren. Daarbij wordt een
onttrekking van slechts 26K voorzien. Daarbij wordt ook nog
aangegeven dat dit ‘incidenteel’ is. Waar komt dit ogenschijnlijk
strategisch gat (c.q. onderrealisatie) vandaan? Is er een
meerjarig investeringsplan voor verduurzaming van de
gemeente? Zo nee, waarom niet?

*In dit document zijn de bladzijdenummers gedeeltelijk genomen uit de online begrotingsversie.
Waar verwezen is naar de PDF versie, is dit specifiek vermeld.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff

Vraag 20

Bij de behandeling van de reservedotatie richting NBK1 voor de
spoortunnel stemden wij principieel tegen. Dit kwam omdat er
los van de genoemde investering verder helemaal geen
structureel infrastructureel investeringsplan leek te zijn in
HHW. Is dit er nu wel, en waar vinden wij dit terug in de
begroting?

Antwoord

De reserve NBK1 is niet alleen bestemd voor de dekking van de
kapitaallasten van de Zuidtangent inclusief spooronderdoorgang.
Ook eerdere investeringen vinden hun dekking in deze reserve.
Daarnaast zijn wij bezig met een meerjaren investeringsplan voor
verbeteringen aan bestaande infra, zoals in het raadsvoorstel
over de NBK 1 (RB2017006) is benoemd.
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Portefeuillehouder M. Stam
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Vraag 21

Reserve 713716: de reserve voor ‘citymarketing’ is na dit jaar
helemaal leeg? Klopt deze weergave en de constatering dat er
door het gemeentebestuur geen nieuwe maatregelen worden
genomen om citymarketing voor HHW op een hoger niveau te
tillen?

Antwoord

De reserve “citymarketing” is specifiek bestemd voor de
marketing van bedrijventerrein De Vaandel. Zie ook de
besluitvorming naar aanleiding van de Reservekeeper 2013.
De reserve is na dit jaar leeg. Op dit moment is er geen specifiek
budget voor citymarketing. Via verschillende projecten, denk aan
Stationsgebied, ontwikkeling Alton, warmteleiding van de HVC,
brengen wij Heerhugowaard wel onder de aandacht.
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Antwoord

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar pagina 26
van de Voorjaarsnota 2016 waar een toelichting is gegeven op de
aanleiding om deze reserve te vormen. Daar is ook toegelicht dat
onttrekkingen aan deze reserve zullen worden gevoteerd door
aparte besluitvorming in de raad. Op het moment dat er zicht is
op de omvang van de onttrekkingen en het moment waarop
zullen deze in het verloop van de reserve worden opgenomen.
Het gaat dan om concrete investeringsvoorstellen en projecten op
basis van het masterplan.
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Vraag 22

Reserve 713724: integrale ontwikkeling stationsgebied. Waarom
is dit een aparte reserve en waarom wordt er geen enkele
uitputting van deze reserve voorzien in de komende jaren? Of
lezen wij dit soms verkeerd, in geval wij graag zouden weten
wat het nut en noodzaak van deze reserve nu verder is?

Portefeuillehouder B. Blase

Antwoord

Het afgelopen jaar is geen beroep gedaan op deze reserves. Het
AZC zal echter blijven bestaan. Er is nog geen bestedingsplan
gemaakt voor de onderwijshuisvesting van AZC leerlingen. Toch
moeten we rekening houden met aanpassingen aan gebouwen,
afhankelijk van de duurzaamheid van gebruik van de tijdelijke
schoollocatie aan de Taxuslaan. Daarnaast ontstaan er mogelijke
inrichtingskosten afhankelijk van de doelgroepen, die gaan
komen.
De reserve verhoogde asielstroom is bedoeld voor
participatietrajecten. Hieruit wordt Vluchtelingenwerk betaald, het
project ‘aan de slag’, re-integratietrajecten van HalteWerk en
lopende trajecten via INOVA. In januari 2018 gaat extra

ND

Vraag 23

Reserves 713732 (kosten AZC leerlingen) & 713744 (verhoogde
asielinstroom) vertegenwoordigen geraamd zo’n 984K euro.
Zijn deze reserves benut in het afgelopen jaar en waaruit blijkt
dat dit bedrag nog nodig is in de komende jaren?
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inspanning worden gepleegd om toegang tot werk en inkomen te
stimuleren.
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Antwoord

De aanvraag SDE subsidie is 24 augustus jongstleden ingediend.
In de raadsvergadering van september is bij amendement
(unaniem aangenomen) besloten dat deze bestemmingsreserve
713715 gebruikt kan worden voor de daadwerkelijk uitvoering van
de werkzaamheden die voortvloeien uit het onderzoeksrapport
Het is derhalve een uitvoering van het besluit.
In de begroting is de besluitvorming conform de nota reserves en
voorzieningen opgenomen. Besluitvorming over reserves na die
datum wordt vastgelegd in de volgende nota.
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ND

Vraag 24

Reserve 713715 (verduurzaming gemeentelijke gebouwen). In de
Raad van september is een amendement aangenomen om
deze reserve volledig in te zetten voor inzet. Bovendien komt
wethouder Dickhoff met een integraal plan in december 2017
(volgens eigen zeggen op tijd voor aanvraag van de SDE
subsidie) om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen.
Naar alle waarschijnlijkheid is er dus wel een voorinvestering
nodig, tenzij voor financiering van de benodigde investeringen
een externe partij in de arm wordt genomen. Waarom wordt dit
niet weerspiegeld in de ramingen van deze reserve? Waar in
de begroting 2018 wordt er rekening gehouden met de
uitvoering van het te verwachten plan ter verduurzaming van
het gemeentelijk vastgoed? En, hoe denkt het college anders
tot uitvoering (en financiering) van dit gemeentelijk plan over te
gaan? Of is dit opgenomen in de reserve 721703 (groot
onderhoud gemeentelijke gebouwen)?

ND

Portefeuillehouder L. Dickhoff

Vraag 25

Activiteiten en beoogd resultaat: onderzoek naar mogelijkheden
verduurzaming gemeentelijk vastgoed en beoogd resultaat
‘verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed’. Het is voor
een raadslid moeilijk vast te stellen wat nu precies de ambitie
is van de gemeente op dit gebied en waarop wij het bestuur
kunnen afrekenen. Wordt voor 2018 nu slechts ingestoken op
een onderzoek (iets wat al medio 2016 door de Raad werd
gevraagd) of worden er ook uitvoeringsstappen gemaakt? En
hoe worden die gedekt? Hoe ver willen we in 2018 komen met
de voortgang van de verduurzaming. Bijvoorbeeld: ‘Alle
gebouwen’, ‘de helft van de gebouwen’, ‘de eerst in
aanmerking komende gebouwen tot wij het budget van 1.5
miljoen hebben benaderd’, etc.

14

Antwoord

Het onderzoek is dit jaar klaar. Als het tijdig gereed is dan is het
streven de uitkomsten nog in de commissie van december te
krijgen, anders januari 2018.
De ambitie is om de gemeentelijke gebouwen die op de lijst (zie
ook de eerdere beantwoording op de vragen van S. Visser) staan
te verduurzamen en per gebouw te bekijken wat voor dit gebouw
de juiste maatregelen zijn met het resultaat een energiezuinig
gebouw en dus minder energielasten en minder CO2 uitstoot.
In principe alle gebouwen die op de lijst staan maar dat is wel
afhankelijk van de investering die benodigd is in relatie met de
dekking daarvoor. Prioriteiten in de te kiezen gebouwen is (nog)
niet gemaakt.
De reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed mag daarvoor
gebruikt worden (bij amendement raad september), of het
voldoende is zal moeten blijken. Daarnaast kijken wij naar een
voor de gemeente meest gunstig financieringsmodel.
Uitgangspunt is wel om het ook daadwerkelijk in 2018 uit te laten
voeren.
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beheer en duurzaam samenleven

Portefeuillehouder L. Dickhoff

ND

Vraag 26

ND

Antwoord

Bij effectindicatoren besluit begroting en verantwoording staat bij
huishoudelijk restafval en bij hernieuwbare elektriciteit dat er
over 2016 geen gegevens bekend waren. Hoe kan dit nu
weer? Het zijn bovendien belangrijke gegevens en de Raad
kan op deze manier de behaalde effecten niet controleren.
Voor zover ons bekend is de gemeente nog bezig met het
grondstoffenbeleidsplan dat we binnenkort verwachten en is de
Raad ook nog in afwachting van een afvalplan ten behoeve
van de scheiding van plastic afval. Daarbij lijken deze
gegevens toch wel van groot belang. Gelieve deze gegevens
nog te achterhalen en terug te koppelen, indien mogelijk.
De realisatiecijfers van deze effectindicator worden aangeleverd
door respectievelijk het CBS (Statistiek huishoudelijk afval) en
RWS leefomgeving. Zodra deze zijn gepubliceerd op
waarstaatjegemeente.nl en zijn te raadplegen (via het dashboard
-Besluit begroting en verantwoording) zullen we de gegevens
over 2016 opnemen. De laatst gepubliceerde cijfers zijn echter
die van 2015. Dit geldt overigens niet alleen voor
Heerhugowaard, maar voor alle gemeenten in Nederland.
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Portefeuillehouder M. Stam
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Vraag 27

Antwoord

Collegedoelstelling 2.3 Toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid.
Beoogd resultaat: energieneutraal in 2030, door duurzame
innovatie. Hoe is dit resultaat te meten na 3 jaar waarin het
bestuur deze ambitie handen en voeten geeft? Hoe weten we
met andere woorden als controlerende instantie of er
voldoende middelen worden gekoppeld aan deze ambitie?
De gemeenten in de regio Alkmaar hebben een offerte uitgezet
bij HVC om de doelstellingen met betrekking tot de
energietransitie jaarlijks te monitoren. Het resultaat van deze
monitor zal met uw raad gedeeld worden.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff

Antwoord

De onderhandelingen met de provincie rondom het uittreedsom
zijn nog niet afgerond. Het recreatieschap heeft echter een
voorschot van de provincie ontvangen. Bovendien is een van de
uitgangspunten voor de onderhandelingen tussen het schap en
de provincie altijd geweest dat de overgeblevene participanten
met geen hogere eigen bijdrage worden geconfronteerd.
Het recreatieschap zet zich in voor het behouden van dit
recreatief gebied en daarom wordt er een transitieplan voor het
schap voorbereid.
Voor de begroting 2018 is het ‘business as usual’
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Vraag 28

Verbonden partijen per taakveld, 5.7 Recreatieschap
Geesterambacht. Wij zien niet direct een passage die de
financiële onduidelijkheden mbt het voortbestaan van het
recreatieschap zonder deelname van de Provincie duidt. Ook
zien we geen significante afwijking in het begrote bedrag.
Betekent dit dat de inschatting van het college is dat er geen
extra middelen benodigd zijn om de voor de voor de inwoner
van Heerhugowaard (en Langedijk) zo belangrijke recreatieve
mogelijkheden (inclusief buitenzwemgelegenheden) te
behouden?

Portefeuillehouder L. Dickhoff

ND

Verbonden partijen, 5.2 Sportaccommodaties, Sport NV

Vraag 29

Het budget voor deze taak lijkt te dalen (van 1.898.721 in 2017
naar 1.805.142 in 2018). Is dit te rijmen met de impliciete
opgave die Sport NV heeft om de ook de in beheer zijnde
terreinen te verduurzamen, in lijn met de collegedoelstelling
vermeld onder 2.3 vwb energieneutraliteit?
Een andere vraag mbt Sport N.V. : Is inmiddels al het
investeringsbudget dat binnen Stichting SBH zat opgesloten
geliquideerd en is dit ten goede gekomen van Sport NV? Zo
16

nee, waarom niet?

Antwoord

De budgetdaling is het gevolg van lagere personeelskosten (o.a.
natuurlijk verloop) zonder dat dit effect heeft op beschikbare fte’s.
Het doet ook niets af aan de opgave van de Sport nv.
Het voor groot onderhoud benodigde budget wordt jaarlijks ter
uitvoering aan de sport nv beschikbaar gesteld. Het voorgaande
betekent dat het resultaat na liquidatie van de Stichting SBH ook
niet te goede komt aan de sport nv maar aan de gemeente i.c. de
voorziening groot onderhoud sportaccommodaties. Zie hiervoor
de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2017.
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Portefeuillehouder B. Blase

Antwoord 30

Een toelichting op de het verschil tussen de begroting 2017 en
2018 is opgenomen op pagina 18 van de raadsbegroting 2018
(19 van de pdf versie). Voor de vergelijking tussen de
raadsbegroting 2016 en raadsbegroting 2017 wordt u verwezen
naar de programmabegroting 2017. Daar is toegelicht dat de
kosten van de overhead vanaf de begroting 2017 in een apart
programma in de begroting moeten weergegeven als gevolg van
een wijziging van het BBV. Deze mogen dus niet meer worden
doorbelast worden naar de diverse producten. Dit heeft
vanzelfsprekend ook gevolg voor de vergelijking met de
werkelijke cijfers 2016.
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Vraag

Programma: Leefbaarheid en veiligheid: waarom wordt hier in
2017 4 ton minder aan uitgegeven en in 2018 weer 2 ton
meer?

SH

Portefeuillehouder M. Stam
Vraag 31

Programma: Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid: Economie
en toerisme: waarom fluctueren de lasten en baten zo in 2016,
2017 en 2018.

Antwoord

Een toelichting op de het verschil tussen de begroting 2017 en
2018 is opgenomen op pagina 48 en 55 van de raadsbegroting
2018 (38/ 39 van de pdf versie). Zie verder het antwoord op de
voorgaande vraag.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Vraag 32

Antwoord

Waarom zijn de baten van de Jeugdgezondheidzorg in 2017 en
2018 0? In 2016 stond er wel een bedrag.
De baten betreffen de opbrengsten uit cofinanciering van de
combinatiefuncties. Deze activiteit werden tot en met 2016
uitgevoerd door Sport Service Noord-Holland. Met ingang van
2017 wordt deze activiteit door Heerhugowaard Sport N.V.
uitgevoerd. De bijbehorende budgetten (zowel lasten als baten)
zijn overgeheveld naar het thema Sport en recreatie.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Vraag 33

Algemene baten en lasten: wat zijn dit voor bedragen die hier
genoemd staan? Er staat de financiële effecten van de
Voorjaarsnota, wat wordt daarmee bedoeld en waarom zijn in
2018 de baten 0 euro?

Antwoord

De geraamde lasten bestaan voornamelijk uit de ingerekende
kapitaallasten van vervangingsinvesteringen, de stelpost
Bedrijfsvoering, stelpost Financieringslasten en nog niet naar de
programma’s overgehevelde budgetten voor
beleidsintensiveringen zoals opgenomen in de Voorjaarsnota
2017 – jaarschijf 2018 (blz. 23). Er zijn geen baten geraamd in de
primaire raming 2018.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Vraag 34

Waarom staat hier steeds BTW met niets erachter. We betalen
als overheid geen BTW, waarom het dan toch steeds
opnemen?

Antwoord

Bij de rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn bedragen voor BTW
opgenomen omdat deze onderdeel zijn van de vast te stellen
tarieven. Voor de overige onderdelen is dit niet van toepassing.
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Portefeuillehouder G. Oude Kotte/ L. Dickhoff
Vraag 35

Hoe staat het met de garantstelling voor de Primeurwoningen.
Zijn er al woningen verkocht, is onze garantstelling al
afgenomen?

Antwoord

De garantstelling is komen te vervallen op het moment dat de
gemeente de Stichting primeurfonds in 2014 heeft overgenomen.
Inmiddels zijn de twee woningen die volledig in het bezit waren in
2016 verkocht.
Van de 32 reprintwoningen zijn er inmiddels 16 verkocht.
Van de 58 woningen aan de Bergmolen zijn er inmiddels 20 van
eigenaar gewisseld.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Vraag 36

Kunt u ons een overzicht geven van de kortlopende leningen, op
dezelfde wijze als voor de langlopende leningen is gedaan.
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Antwoord

De gemeente heeft één kortlopende lening aangetrokken bij de
BNG bank. Dit is een lening van een maand voor € 17.000.000
tegen een rentepercentage van -/- 0,385%. De lening loopt tot en
met 15 oktober 2017. Deze lening is op 16 oktober met
€ 3.000.000 verhoogd tot € 20.000.000 en met één maand
verlengd. Door het verhogen van de lening is een kleine buffer
aanwezig. Het rentepercentage is -/- 0,385%.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff

Antwoord

Nee dat betekent het niet. Uw veronderstelling dat we sparen
door reserves en voorzieningen in te stellen klopt niet. Reserves
en voorzieningen zijn ter dekking van lasten, niet van uitgaven.
Reserves drukken het vermogen uit van de gemeente. Dat kan
behalve in liquide middelen ook vastzitten in bezittingen en dat is
in Heerhugowaard het geval. Dat betekent dat indien we reserves
en voorzieningen inzetten ter dekking van lasten de
liquiditeitspositie wordt beoordeeld. In geval van onvoldoende
liquiditeiten dient een lening te worden aangetrokken. De rente
die daarvoor betaald dient te worden kan worden gedekt door de
stelpost financieringslasten.
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SH

Vraag 37

Eerste alinea: bedoelt u hiermee te zeggen dat we voor
toekomstige uitgaven niet meer gaan sparen (= reserves en
voorzieningen instellen) maar dat we alleen nog maar gaan
lenen voor toekomstige uitgaven?

SH

Portefeuillehouder L. Dickhoff
Vraag 38

In het hoofdstuk over verbonden partijen valt steeds stukjes tekst
weg. Graag de volledige tekst aanleveren.

Antwoord

Dit heeft te maken met het afdrukken van de teksten vanuit LIAS
naar een PDF-document. Zie https://heerhugowaard.begroting2018.nl vanaf pagina 139.
Daar zijn de volledige teksten leesbaar.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Vraag 39

Er staat in de donkere rij een aantal keren 1) alsof dit verwijst
naar een voetnoot of zo. Waar is de toelichting?

Antwoord

Deze staat er niet, maar er is ook geen toelichting hierbij. De
voetnoten zijn hier ten onrechte opgenomen.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Vraag 40

Ondergronds inzamelmiddelen: waarom worden die niet allemaal
in 2019 aangeschaft? In één keer aanbesteden lijkt ons
goedkoper.

Antwoord

Op basis van de vastgestelde afschrijvingstermijnen worden de
vervangingsinvesteringen opgenomen in het betreffende jaar.
Uiteraard zal worden beoordeeld of de diverse opgenomen
investeringen samengevoegd kunnen worden en daarmee de
geplande investeringen van 2019 een jaar kunnen worden
uitgesteld.
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Portefeuillehouder M. Stam

SH

Vraag 41

Antwoord

Parkeren: wat valt er onder baten en wat onder lasten? Het
verbaast ons dat de baten hoger zijn dan de lasten.
Zie de toelichting op pagina 114 (paragraaf Lokale heffingen) van
de raadsbegroting 2018. Daar kunt u zien dat parkeren voor 75%
kostendekkend is. In de pagina ziet u de lasten en baten zonder
de toerekening van overhead. In het antwoord op uw eerste
vraag hebben wij al toegelicht dat wij met ingang van 2017 niet
meer op het product binnen een programma mogen
verantwoorden, maar dat de kosten van overhead in een apart
programma moeten worden opgenomen.
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Christenunie
Document
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114

Portefeuillehouder L. Dickhoff/ M. Stam
Vraag 42

Op welke basis worden er overhead kosten van € 84.676
toegerekend aan de parkeerkosten en waarom?
Welke sleutel wordt er gehanteerd?

Antwoord

Om te bepalen of het product Parkeren kostendekkend is moeten
de totale kosten van dit product in beeld worden gebracht. Dit zijn
niet alleen de directe loonkosten van het personeel dat aan dit
product werkt maar ook de overhead die aan dit personeel is toe
te rekenen. De overhead die aan 1 FTE kan worden toegerekend
bedraagt € 73.631; de totale personele inzet voor het product
Parkeren komt voor de begroting 2018 uit op 1,15 FTE.
Uitgaande van deze getallen komt de toegerekende overhead uit
op € 84.676 (1,15 FTE x € 73.631)
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Met het renterisico wordt gedoeld op het gevaar van ongewenste
veranderingen van de (financiële) resultaten als gevolg van
wijzigingen van het rentepercentage op geldleningen en
gelduitzettingen.

CHRISTENUNIE

Als gelduitzetting worden de aflossingen gerekend.

Vraag 43

Risiconorm is 20% van begrotingstotaal € 145.721= € 29.144.
Daar blijven we nu behoorlijk onder.
Als renterisico wordt gerekend 0 voor renteverandering en €
10.650 voor aflossing.
Vraag: welk risico lopen we als we i.p.v. € 10.650 €30.000
aflossen?
Dan komen we over de norm van € 29.144.
Wij kunnen zeggen: Wie zijn schulden aflost………………
Welk nut heeft zo’n risiconorm op deze wijze?

Antwoord

In de berekening van de Wet Fido is opgenomen dat voor het
begrotingsjaar de renterisico norm moet worden bepaald over
aflossingen die een gemeente doet over de huidige leningenportefeuille en eventueel verwachte extra aflossingen. Hierbij
gaat de wetgever ervan uit dat voor deze aflossingen eventueel
nieuwe leningen moeten worden afgesloten. Omdat de geldmarkt
over de jaren zeer sterk kan fluctueren kan het rentepercentage
over een lening die in het verleden is afgesloten zeer sterk stijgen
ten opzichte van het originele percentage. De renterisiconorm is
opgenomen in de wet Fido om gemeenten tegen dit soort
renteschommelingen te beschermen.
Indien een gemeente door de renterisiconorm gaat moet een
22

CHRISTENUNIE

gemeente dit melden bij de toezichthouder (provincie) en
motiveren waarom ze over de renterisiconorm heen gaat. In het
ergste geval kan de provincie een gemeente onder verscherpt
toezicht stellen.
Het is echter net zoals bij een hypotheek op het moment niet
gunstig om meer te moeten aflossen dan de contractueel
vastgestelde aflossingen, omdat door de banken hoge
boeterentes worden berekend over de extra aflossingen.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Vraag 44

Waarom is er niks vermeld op de pagina toelichting op
begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief?
Pagina is nu leeg.

Antwoord

Dit was in de oude wijze van opmaken van de raadsbegroting,
pdf, een tussenpagina. Bij de inrichting van de begroting in LIAS
is dit ook zo ingericht. Hierbij hebben we ons niet gerealiseerd dat
dit een lege pagina zou worden in de webversie van de begroting.
Het klopt dus dat de pagina leeg is.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Vraag 45

De netto vlottende schulden gaan van 25 miljoen naar 62 miljoen,
bijna een verdrievoudiging.
Is dat een bewuste strategie?

Antwoord

Bij het opstellen van de balans wordt in eerste instantie vooral
gekeken naar de posten die met enige zekerheid meerjarig zijn te
voorspellen zoals de vaste activa, grondexploitaties en de
reserves en voorzieningen.
De activakant van de balans daalt de komende jaren lichtjes met
ongeveer € 14 miljoen, terwijl de vaste passiva van de balans
sterk dalen met ongeveer € 52 miljoen. De sterke daling aan de
passivakant wordt vooral door een daling van het eigen
vermogen (€ 23 miljoen) en de vaste schulden (€ 27 miljoen) in
de komende jaren.
Omdat het nog niet bekend is hoe deze daling van de vaste
passiva zal worden ingevuld, deze is afhankelijk van de
liquiditeitsprognose van de komende jaren, wordt in eerste
instantie de het verschil op de netto vlottende schuld verantwoord
zodat de balans in evenwicht blijft.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff

Vraag 46

Bij 721711 voorziening egalisatie riolering.
In 2016 was er nog een voorziening. Vanaf 2017 niet meer.
Waarom is ermee gestopt?
Want bij afvalstoffenheffing worden nog wel voorzieningen
opgenomen.

Antwoord

Het bedrag van € 218.000 ( 31 december 2016) is beschikbaar
voor:
 Nog uit te voeren projecten met betrekking tot groot
onderhoud riolering;
 Subsidie Sedum Daken.

CHRISTENUNIE

CHRISTENUNIE

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 zal de stand van de
voorziening opnieuw beoordeeld worden.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Wat wordt bedoeld met uitvoeringsinformatie?

Vraag 47

Antwoord

Uitvoeringsinformatie is term die de BBV voorschrijft. In het geval
van de begroting heeft het betrekking op informatie over de
taakvelden waarop de gemeente aan het CBS moet
verantwoorden. Daarnaast geven ze aan de raad en de burgers
een doorkijkje in welke budgetten aan de verschillende
taakvelden hangen.
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Portefeuillehouder M. Stam
Bij programma Stedelijke Ontwikkeling bij punt 3.2 fysieke
bedrijfsinfrastructuur.

Vraag 48

Antwoord

Kan er een specificatie worden gegeven van de € 1000 kosten en
baten?
Volgens de BBV moeten de grondexploitaties van
bedrijventereinen het taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastrutuur
verwerkt worden. De € 1.000.000 heeft dan ook betrekking op de
verwachte inkomsten/uitgaven die gedaan worden in het kader
van de grondexploitatie de Vaandel.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Bij programma Overhead.

Vraag 49

Bestaat er een specificatie van het bedrag van € 13.165? En hoe
sluit dit aan met de overheadkosten op pagina 108 waarbij de
overheadkosten op € 0 staat?

Antwoord

Bij de implementatie van de nieuwe manier van het publiceren
van de begroting zijn we helaas tegen een paar opstartproblemen
aangelopen. Een ervan is dat de gegevens van het programma
Overhead niet vanuit de testomgeving in de werkelijke live
omgeving zijn gekomen.
De problemen zijn inmiddels bij de softwareleverancier gemeld en
inmiddels opgelost.
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Portefeuillehouder L. Dickhoff
Bij 7.2 riolering en 7.3 afval komen meer baten dan lasten binnen.

Vraag 50

Dat verhoudt zich niet met pagina 113 waar staat dat de kosten
net zo hoog zijn als de heffingen.
Er staat ook 100% dekking.
Vraag: Graag een toelichting.

Antwoord

Naast de werkelijke directe kosten die gemaakt worden op het
product afval en riolering mogen ook de indirecte kosten die de
gemeente maakt en die vanuit de BBV niet op het product Afval
en Riolering worden geboekt (overhead en btw) worden
doorberekend in het tarief van Afval en Riolering. Dat gebeurt
extracomptabel. Doet de gemeente dit niet dan loopt de
gemeente inkomsten mis, aangezien de gemeente in de
algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt gekort voor het
feit dat zij deze BTW mag doorberekenen.
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