Technische vragen Programmabegroting 2021
Partij

CDA

Programma Paginanummer Uw vraag :
1,2 of 3
WEBSITE (niet het
boekwerk)
55 (PDF)
Risico overnamen wegen HHNK. Het is mij niet helemaal duidelijk wat het risico is. Wordt er hierbij vanuit
gegaan dat de kosten van onderhoud op Westfries niveau worden verdeeld of dat Koggenland zelf
verantwoordelijk het onderhoud van de HHNK wegen bekostigd.

Antwoord op uw vraag

Er is, ten tijde van het opstellen van deze risicoparagraaf, rekening gehouden
met de mogelijkheid (doemscenario) dat de wegenoverdracht ongunstig
uitpakt voor Koggenland. Inmiddels is er zicht op de voorkeursscenario's en
achten we het genoemde ricico nihil.
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Wat is de verklaring bij de piek in lasten bij economie en toerisme in 2020 waarna deze lasten in 2021 en
verder weer afnemen?

De piek in begroting van 2020 bestaat uit €100.000,- extra als gevolg van het
raadbesluit (D20.003781). Hiermee wordt de maatwerkregeling voor
ondernemers en inwoners t.g.v. Corona crisis bekostigd. Dit budget is eenmalig
aangevraagd.
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Ja die mogelijkheid is er.

CDA
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Wordt als onderdeel van het recycleplan huishoudelijk afval ook de mogelijkheid voor de raad opgenomen
om te draaien aan de knop ‘openstelling afvalbrengstation’, zoals al lange tijd aangekondigd?
De raad heeft in 2019 niet alleen bedoeld het terugbrengen van legeskosten voor evenementen maar ook de
vereenvoudiging van voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij de organisatie van evenementen.
Wanneer kan de raad die vereenvoudiging tegemoet zien?
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De raad heeft verzocht de uitstraling van rotondes en entrees van onze dorpen te verbeteren, is er in de
begroting rekening gehouden met extra kosten voor deze opgave?

Op verzoek van de raad is op 23 juni 2020 een informatiebijeenkomst geweest.
N.a.v. deze bijeenkomst is een memo met opties uitgewerkt. De opties worden
meegenomen in het voorstel ‘financiële ombuigingen’ die naar verluidt in het
eerste kwartaal 2021 ter besluitvorming aan de Raad wordt aangeboden.

CDA

107

Tuindersweijde Zuid staat op afsluiting in 2032. Er is inmiddels 4 jaar geen koopwoning meer opgeleverd in
Obdam, is er rekening gehouden met het wegwerken van die bouwachterstand en klopt een afsluiting in
2032 dan nog wel?

Het uitgangspunt is om Tuindersweijde-Zuid in 10 jaar te ontwikkelen. Circa 30
woningen per jaar, als er meer mogelijk is zal de ontwikkelaar dat
waarschijnlijk niet nalaten. Met nog afwerking van openbare ruimte en
dergelijke klopt het aangegeven jaar 2032 nog wel.
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Wat wordt bedoeld met kosten Dorpsstraat (gaat om 80K)

U vraagt naar de kosten Dorpsstraat, dit betreft een reservering van de
ontvangen provinciale subsidie voor de realisatie van woningbouw aan de
Dorpsstraat 65 – 67 in Obdam.
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Pact van Westfriesland is toch nog niet door gemeenteraad Koggenland vastgesteld?

Op dit moment heeft de gemeente Koggenland inderdaad het
Uitvoeringsprogramma Pact nog niet vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma
staat geagendeerd voor de raad van 2 november a.s.

De term 'regelarm legesbeleid' dekt feiteijk niet de lading van hetgeen de
raad indertijd heeft bedoeld, het is ambtelijk bekend dat de raad hier een
bredere bedoeling mee heeft. Namelijk naast de vermindering van leges, ook
de procedure van aanvraag van een (evenementen)vergunning zo veel mogeijk
versimpelen en versnellen. In de afgelopen zomernotitie stond daar ook reeds
een opmerking over. De leges zijn al eerder aangepast en ook het
aanvraagformulier is al zo veel mogelijk herzien. Het blijft evenwel een
omvangrijk formulier omdat evenementen aan een grote hoeveelheid
regelgeving onderhavig is. Voorstaande neemt niet weg dat het
evenementenformulier (en nog diverse andere processen ook) ook naar onze
verwachting op termijn nog beter, sneller en simpeler zouden kunnen. Niet nu
gelijk maar straks onder de Omgevingswet (ca. 2022) kan dit omdat die wet
ons meer ruimte geeft voor maatwerk en we in het kader van die wet ook
voornemens zijn om de werkprocessen aan te scherpen. Heel concreet houdt
dat bijvoorbeeld in dat we de bestaande regels (op diverse gebieden) door
middel van vragenbomen, toepasbaar willen maken. In regionaal verband zijn
er diverse werkgroepen met dit vraagstuk bezig.
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Waarom stijgen de lasten van de Algemene Dekkingsmiddelen met meer dan 2 ton? De hogere bijdragen van De totale baten op het beleidsveld algemene dekkingsmiddelen nemen in 2021
het Woningbedrijf is 6 ton, waardoor groeien de baten nog verder of heeft dit met de begrotingsregulatie of met circa € 1,8 miljoen toe ten opzichte van 2020. Dit heeft hoofdzakelijk te
gemeentefonds te maken? De toelichting op pagina 21 is onduidelijk daarover.
maken met de hogere inkomsten vanuit het gemeentefonds, de hogere
bijdrage van het Woningbedrijf aan de Algemene Dienst en de hogere
bijdrage aan de exploiatie vanuit het vermogen (de reserve
begrotingsregulatie).
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Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing. In de toelichting wordt aangeven dat het aantal kwijtscheldingen stijgt De stijging van het aantal kwijtscheldingen in 2019 wordt mede verpoorzaakt
vanaf 2017 met als voornaamste reden vergunninghouders. Echter zien we in de tabel dat de grootste stijging door dat 14 personen in 2019 kwijtschelding hebben gekregen die betrekking
(21%) zich voordoet 2019. Is de stijging van 2019 ook voornamelijk toe te schijven aan vergunninghouders? heeft op het jaar 2018.
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Wat is de trend v.w.b. onbenutte belasting kapitaal in de afgelopen jaren geweest? Is dit gestegen of
gedaald en hoe groot zijn deze veranderingen ?
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In de tweede tabel zien we dat de schulden last fors stijgt van 7% in 2019 naar 36% in 2024, wat is hiervan de De afgelopen jaren zijn de jaarrekeningresultaten behoorlijk hoog (mede door
oorzaak?
restultaat woningbedrijf). Dit zorgt voor hoge liquide middelen. Normaal
gesproken worden voor grote investeringen leningen aangetrokken. Door
onze goede liquiditeitspositie zijn investeringen de afgelopen jaren betaald uit
de liquide middelen. Op dit moment worden ook grote investeringen (zoals
het kindcentrum) met eigen geld betaald. Voor de toekomst kan dat
betekenen dat we uiteindelijk wel moeten lenen om onze investeringen te
kunnen betalen. Veiligheidshalve hebben in de geprognosticeerde balans
(basis voor de berekening van de kengetallen) rekening gehouden met het
aantrekken van lang vreemd vermogen. Mocht de jaarrekeningresultaten de
komende jaren hoog uitvallen zal de prognose weer worden bijgesteld. De
geprognosticeerde balans heeft meer een signaalfunctie voor de financiering.
In de begroting is al rekening gehouden met de investeringsbedragen en de
daarbij behorende kapitaallasten. Uit de tabel blijkt overigens dat een netto
schuldquote van 36% nog steeds een aanzienlijk laag risico is.
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In de tabel voorzieningen, staan een aantal voorzieningen waar de komende 4 jaar niks mee gebeurt, zoals
bijvoorbeeld 'kosten dorpsstraat'. Is er bekend of er in de toekomst wel iets met deze voorzieningen wordt
gedaan?

De tabel voorzieningen is samengesteld op basis van het door uw
Gemeenteraad vastgestelde beleid. Dit beleid staat opgenomen het
raadsbesluit " Notitie Reserves en Voorzieningen". Deze notitie is op 26
november 2019 door uw raad vastgesteld. Ééns in de twee jaar actualiseren wij
deze notitie en leggen wij dit via een raadsvoorstel aan u voor. U vraagt naar
de kosten Dorpsstraat, dit betreft een reservering van de ontvangen
provinciale subsidie voor de realisatie van woningbouw aan de Dorpsstraat 65
– 67 in Obdam.
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Waarom tussen 2023 wel toename aantal woningen maar geen toename aantal inwoners? Waarom zijn
gemeentelijke subsidies niet geindexeerd?

Het aantal inwoners 2024 zou naar verwachting ca. 23.479 moeten zijn in
plaats van de genoemde 23.345. Dit zullen wij aanpassen op de
Begrotingswebsite.
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Begroting is niet structureel sluitend, in 3 van de 4 jaar negatief, er staat dat dit met de provincie is
afgestemd, hoe hard is de garantie dat de provincie hiermee akkoord gaat?

Zoals al eerder aangegeven gaat de provincie akkoord met inachtneming van
de voorwaarden die zij hieraan stelt. Voor de voorwaarden verwijs ik u graag
naar de aanbiedingsbrief bij de begroting 2021.
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De overheadkosten bij begraafplaatsen zijn bijna net zo hoog als de directe kosten, wat is daarbij de
verklaring?

Dit wordt met name veroorzaakt door het tarief voor de overhead, deze is €53
per uur terwijl het uurtarief voor de directe uren €42 is.

Bij de gepresenteerde onbenutte belastingcapaciteit in de begrotingen van de
afgelopen jaren is een lichte daling waarneembaar. Begroting 2018: € 805.000,
begroting 2019: € 656.000, begroting 2020: € 653.000, begroting 2021 €
594.000
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Wat is de verklaring bij de piek in lasten bedrijfsvoering 2021, terwijl die in de jaren daarna lager uitvalt?

De stijging ten opzichte van voorgaand begrotingsjaar komt hoofdzakelijk
door de stijging van de loonsom. Onderdeel van het beleidsveld
bedrijfsvoering is de kostenplaats kapitaallasten, deze kostenplaats betreft alle
kapitaallasten (rente +afschrijving). In de jaren 2022 en verder wordt de daling
op bedrijfsvoering veroorzaakt door een vrijval in de afschrijvingslasten van de
vrijkomende schoollocaties.
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Is er financieel gezien rekening gehouden met de mogelijkheid dat de TK verkiezingen over meerdere dagen Er is nog onvoldoende zicht op de consequenties van de organisatie van de
worden uitgesmeerd als gevolg van coronamaatregelen?
verkiezingen. Een overschrijding van het budget vanwege de
coronamaatregelen en een mogelijke meerdaagse verkiezing is te verwachten,
maar nog niet meegenomen in de begroting. Vanuit het Rijk worden extra
gemaakte kosten vanwege Corona gecompenseerd. Deze kosten worden in de
financiele administratie apart in beeld gebracht.
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Onder Schuldhulpverlening staat dat er nieuwe taken op gebied van schuldhulpverlening gaan worden
uitgevoerd. Welke zijn dat dan?
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In het financiële plaatje staat onder het hoofd inkomensvoorziening voor de bijgestelde begroting voor 2020 Wij hebben uw vraag vertaald dat u wenst te weten waarom de bedragen zijn
een bedrag van € 11.485 i.p.v. € 5.071. Dit bedrag wordt niet toegelicht. Wat is de reden hiervan? Dit geldt
gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. Het antwoord hierop is dat dit komt
voor de lasten en de baten.
door de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
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In het overzicht van de GR Werkzaam is het vreemd vermogen niet bekend in 2020 maar wel in 2019 en 2021. VV
Waarom is het vreemd vermogen in 2020 niet bekend ? Waarom is de variatie in de resultaten zo groot?
Het bedrag aan vreemd vermogen is te herleiden uit een balans. In de
begroting 2020 was geen balans opgenomen. De cijfers van 2019 zijn
afkomstig uit de jaarrekening en hierin staat een balans. Vanaf 2021 heeft
WerkSaam wel een balans in de begroting opgenomen. Dit is ook wettelijk
verplicht. Vandaar dat is 2021 het vreemd vermogen wel is opgenomen.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wijzigt per 1 januari 2021.
De wijziging van de wet maakt het mogelijk gegevens van
betalingsachterstanden te delen om schulden zo vroeg mogelijk te signaleren.
Het idee is dat zorgverzekeraars, woningcorporaties en energie- en
waterleveranciers straks zonder toestemming van hun klant diens
contactgegevens door kunnen geven aan de gemeente. Gemeenten zijn
verplicht om deze meldingen op te pakken.

Resultaat
De bedragen worden in weergegeven x € 1.000. Het resultaat in 2021 bedraagt
volgens de tabel € 1.000. Abusievelijk zijn hier de nullen blijven staan.
Hierdoor lijkt het alsof het resultaat € 1.000.000 bedraagt. In de tabel had
moeten staan € 1. Er dus geen sprake van een grote variatie in de resultaten.
CDA
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Wordt met meedoen naar vermogen het financiële of het fysieke vermogen bedoeld?

Meedoen naar fysiek vermogen
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Moeten we het aantal banen per 1000 inwoners zo lezen dat Koggenland met het aanbod van banen zo’n 80 In Koggenland zijn er inderdaad minder banen per 1000 inwoners dan in
banen minder heeft per 1000 inwoners dan het gem. van 25.000 inwoners gemeenten?
andere gemeenten van 25.000 inwoners.
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Het aantal diefstallen uit woningen is in koggenland relatief hoger dan in andere gemeenten. Hoe staat het Onze aanpak richt zich met name op preventie. In het Koggennieuws en op
met de aanpak hiertegen?
social media plaatsen wij regelmatig berichten waarin wij proberen onze
inwoners (en onderdenemers) alert te maken op het voorkomen van
woninginbraak. Daarnaast sturen wij na iedere inbraak een brief naar
omwonenden van het getroffen adres om hen te informeren en alert te maken
op verdachte situaties.
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De toelichting bij nieuw beleid en investeringen ontbreekt. Daardoor is het overzicht een beetje een
zoekplaatje. Zou dit kunnen worden aangevuld c.q. Toegelicht? Bv waarom 2 ton opgenomen voor IenA,
maar structureel is het 42000 euro?

U vindt de toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering. Zo wordt bijvoorbeeld
de moderingisering van de fysieke werkplekken inhoudelijk toegelicht op
bladzijde 99 van de website.
De investeringen voor het I&A plan 2021( € 209.000 in totaal) worden
geactiveerd en afgeschreven over een periode van vijf jaar. De structurele
kapitaallasten zijn daardoor afgerond € 42.000.

CDA
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Onder Inkoop: het project is ‘bijna’ volledig geimplementeerd. Waarom bijna en wanneer is het helemaal
afgerond? Wat gaat er gebeuren met het huidige inkoop team als het wordt vervangen?
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Aanpassing raadzaal, wordt er bij de aanpassing van de raadzaal ook gekeken naar de impact van COVID-19? Het is zeker verstandig om de effecten van COVID-19 te betrekken bij de
Zoals bijvoorbeeld dat raadsleden een fysieke informatie bijeenkomst, online kunnen volgen?
aanpassing van de raadszaal. In een projectgroep met afvaardiging van uw
raad willen we dit in 2021 oppakken. Suggesties kunnen tegen die tijd aan de
projectgroep worden meegegeven.
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Graag verklaring waarom in Koggenland slechts 17 HALT verwijzingen t.o.v. gem. van 110 bij 25.000
inwoners gemeenten

Dit heeft te maken met de manier van berekenen. Het aantal aanmeldingen
van Koggenland wordt doorgerekend naar 10.000 jongeren. Wij hebben geen
10.000 jongeren, waardoor het aantal laag lijkt. De 110 aanmeldingen is dus
niet feitelijk het aantal aanmeldingen bij andere gemeenten. Daardoor
ontstaat er een vertekend beeld.
Het aantal aanmeldingen in Koggenland ligt in lijn met omliggende
gemeenten, zoals Medemblik, Langedijk en Schagen.
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Is er bij de modernisering van fysieke werkplekken voor 200.000 euro rekening gehouden met afname van
aantal fysieke werkplekken ten gevolge van de mogelijkheid meer thuis te werken (tijd en plaats
onafhankelijk werken)?

Ja, afname van fysieke werkplekken is meegenomen als gevolg van het tijd en
plaats onafhankelijk werken. Door de Corona maatregelen doen we meer
ervaring op met tijd en plaats onafhankelijk werken. Het is nog niet bekend of
dat tot nog minder fysieke werkplekken zal leiden, wel zullen er bijvoorbeeld
ook andere technische faciliteiten nodig zijn.

GBK

GBK

GBK
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48/100

Richtlijnen en
uitgangspunten

Het jaar 2020 is een overgangsjaar waarin we te maken hebben met de
afronding van het project en het borgen van de resultaten in de reguliere
werkwijze. Het betreft onderdelen die of afgerond dienen te worden of
nadere uitwerking behoeven, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een
regionaal dashboard. Het inkoopteam is en wordt nog steeds verder aangevuld
en is/wordt dus niet in zijn geheel vervangen, maar aangevuld om zodoende
aan het opgestelde PvE te voldoen teneinde resultaat gestuurd te kunnen
werken.

Volgens het Centraal Planbureau wordt er rekening gehouden met een inflatie
Bij de inleiding van het Woningbedrijf wordt uitgegaan van inflatie volgende huurstijging. Heeft u een
indicatie hoe hoog deze is? Bestaat er de mogelijkheid om deze huurverhoging ivm de Corona problemen, uit in 2021 van 1,4%. Gerekend met de cijfers van de huurverhoging 2020 gaat dit
te stellen om financieel lucht te geven daar waar er financiele problemen zijn? Dit is door de terugvordering per 1 juli 2021 tot 31 december 2021 gemiddeld € 36.863,23 meer huur
van de Vennootschapsbelasting goed op te vangen, en is er zelfs meer ruimte om de algemene middelen
opbrengen.
verder te ondersteunen vanuit het woningbedrijf.
Wanneer wij de huurverhoging niet doorvoeren heeft dit voor de langere
termijn effecten: minder huuropbrengsten. Daar waar huurders echt tegen
knelpunten aanlopen proberen wij maatwerk te leveren.

Openbare ruimte Wat is de status van de kostenberaming over de input m.b.t. het verhogen van de extra rondes van het
onkruidbeheer?

Uiterlijk in november wordt de raad geinformeer over de kosten. De kosten
worden meegenomen in het voorstel ‘financiële ombuigingen’ die naar
verluidt in het eerste kwartaal 2021 ter besluitvorming aan de Raad wordt
aangeboden .

Afvalstoffenheffin Zolang het gemeentelijke grondstoffenplan niet is vastgesteld, worden de tarieven berekend aan de hand
In Q1 2021 wordt het recycleplan (voorheen Grondstoffenplan) ter
van de nu bekende cijfers. Wanneer kunnen we het grondstoffenplan vaststellen tbv mogelijk lagere tarieven besluitvorming aan de Raad aangeboden. Uitgangspunt is dat de nieuwe
g
en zijn die dan nog voor 2021 door te voeren?
tarieven voor het eerst per 2022 van kracht worden.
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Groen

Speerpunt in ht coalitieprogramma is het plaatsen van meer bomen. In gemoede kan dan worden afgevraagd Om een gezond en gevarieerd bomenbestand te waarborgen is een
waarom de motie voor meer bomen niet door het college is ondersteund.
bomenbeleidsplan essentieel. De borging van dit beleidsplan vindt plaats via
het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Groen. Er is vanuit het college aandacht
voor meer bomen waarbij de basisregel geldt dat voor iedere boom die wordt
gekapt er minimaal één terug,en waar mogelijk meer, terug komt. Op locaties
die dit toelaten (b.v. park de tuinen) wordt riant uitgepakt met bomen.

Water

In verband met de te verwachte wateroverlast door de verandering van het klimaat, is afwatering, dan wel
Afwatering is gegarandeerd en wordt door het HHNK jaarlijks gemonitoord
opvang van groot belang. In hoeverre heeft de gemeente invloed op het ijken van diverse sloten in de
binnen en buiten de bebouwde kom. Mocht binnen de bebouwde kom de
bebouwde kom? Met het wachten tot de overdracht en het 7 jarig baggerplan, kunnen we diverse problemensloten niet voldoen dan ontvangt de gemeente daarvoor een schrijven met de
verwachten. (grondwaterpeil).
opdracht om dit binnen een bepaalde periode uit te voeren. Er is dus geen
aanleiding om problemen te verwachten. De baggerstand en het
grondwaterpeil zijn twee aparte zaken en kunnen niet als zodanig aan elkaar
gekoppeld worden.

Grondzaken

Aankopen gronden Tuijndersweijde : budgetneutraal vanwege de hoge inbrengwaarde an de aangekochte
gronden. Is hier niet iets op te verzinnen, zodat Koggenland ook hier een positief resultaat kan behalen?

De grond heeft een boekwaarde die betaald is bij de aankoop. Daarnaast is er
een nabetaling afgesproken als de bestemming wordt gewijzigd. Hierin is niets
te wijzigen. Een positief resultaat is te behalen door het verlagen van de
kwaliteit van de openbare ruimte waardoor er minder kosten zijn of het
verhogen van de grondprijs van de bouwkavels.

overige vragen

Wederom stelt GBK voor om de donaties naar reserve Rioleringen te beperken tot een totaal waarde van 10
mln. Het overschot stellen we voor om terug te laten vloeien naar de algemene middelen.H23
Om de bijdrage te leveren aan onze plattelandsgemeente met als haar facetten, stelt GBK voor toeristen
belastingen in te voeren dmv leges te innen per overnachting per persoon.
Wanneer worden concrete verdere stappen gezet om binnen het beleidsveld van Gezondheid, asbest te
verwijderen middels een te faciliteren asbestloket?
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Nu nog bouwtechnische toets gemeentelijke
verantwoordelijkheid. Positie bouwconsument versterken. Hoe moeten wij dit zien? Er moeten
proefprojecten gaan draaien van gemeente samen met aannemers om met de nieuwe wet te
oefenen. Zijn er al proefprojecten gaande? Zo ja, welke? En wat zijn de ervaringen?

Dit zijn politieke vragen die behandeld kunnen worden in de raad.

Vallen de extra kosten van 2,2 mln voor het Kindcentrum binnen het vastgestelde krediet?

In totaal heeft de gemeenteraad € 13 miljoen beschikbaar gesteld met een
aanvullend krediet van € 545.000 voor de gymzaal. De uitgaven vallen binnen
het beschikbare budget.

De Westfriese 5. Wat zijn de 5 uitgangspunten van regionale samenwerking?

1. Alle zeven gemeenten zijn eigenaren van de regio Westfriesland.
2. Samenwerken is niet vrijblijvend, maar gaat over bindende en afdwingbare
afspraken: afspraak is afspraak.
3. Het maatschappelijk doel van een samenwerkingsverband moet SMART
worden
geformuleerd.
4. De samenwerking is transparant. We brengen in kaart met wie we
samenwerken,
gedurende welke tijd en we stellen samenwerkingsverbanden open voor
andere
partners.
5. We leggen jaarlijks verantwoording af over de staat van onze
samenwerking, naar elkaar, maar ook intern naar de eigen colleges en raden.
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Financieel
overzicht

102

Dit zijn politieke vragen die behandeld kunnen worden in de raad.
Dit zijn politieke vragen die behandeld kunnen worden in de raad.
De Wet Kwaliteitsborging (WKB) houdt (heel naar de kern genomen) in dat er
bij een bouwvergunningsaanvraag, niet meer door de gemeente getoetst
wordt aan het bouwbesluit. Een initiatiefnemer zal een Kwaliteitsborger
moeten inhuren die toeziet op de kwaliteit van de bouw. Daardoor wijzigt de
werkwijze binnen de gemeente. Verder zijn er momenteel nog geen
proefprojecten. Er is een regionaal en lokaal plan van aanpak voor de
invoering van de WKB. Inmiddels zijn we lokaal met de uitvoering gestart. De
verwachting is dat we op hele korte termijn (regionaal en lokaal) met
proefprojecten aan de slag gaan.
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9/100

Richtlijnen en
uitgangspunten

De Hoornse 10. Welke 10 spelregels worden hier bedoeld?

1. Tijdige, juiste en volledige informatiestroom
2. Bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college
3. Hoorn altijd zitting in DB (geldt niet voor andere gemeenten)
4. Verantwoordelijk collegelid en ambtenaar
5. Tweemaal per jaar actief agenderen in de raad
6. Afstemming P&C-cyclus gemeente/GR
7. Beslis voor vier jaar over solvabiliteit
8. Stel meerjaren kaders vast
9. Voer als DB actief personeelsbeleid
10. Gemeentelijke rekencommissies zelfde bevoegdheden als rekenkamer

Gesproken wordt over technische ombuigingen door het inzetten van het vermogen. Dit is een tijdelijke
pleister op de wonden. Voorgesteld wordt om in Q1 2021 samen met de gemeenteraad met structurele
voorstellen te komen. Wat is de reden dat deze structurele voorstellen niet direct worden voorgedragen en
aan welke voorstellen wordt binnen het college dan gedacht?

In de Kadernota 2021 bent u geïnformeerd over de dreigende tekorten als
gevolg van de tekorten in het sociaal domein en het uitblijven van
maatregelen op Rijksniveau. Hierdoor krijgen wij onze begroting niet meer
structureel sluitend. Gelet op de omvang van het tekort en de noodzakelijke
ombuigingen, achten wij de periode tussen de Kadernota en de vaststelling
van de begroting 2021 , tekort voor deze zorgvuldige politieke afweging.
Voor de vaststelling begroting 2022 zullen keuzes gemaakt moeten worden
om de begroting sluitend te krijgen. Hiervoor is een aanpak opgesteld, welke
door de Auditcommissie én het Presidium geaccordeerd is. Over dit proces
heeft u in september een raadsmemo ontvangen.
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Hoe is de verhouding in middelen tbv een verhoging van de algemene middelen van 1,8 mln uit het
wonngbedrijf en verhoging bijdrgae gemeentefonds?

De totale baten op het beleidsveld algemene dekkingsmiddelen nemen in 2021
met circa € 1,8 miljoen toe ten opzichte van 2020. Dit heeft onder andere te
maken met: De hogere bijdrage woningbedrijf, een stijging van € 600.000
Stijging uitkering van het gemeentefonds met ca. € 1.100.000

Financieel
overzicht

Kloppen de cijfers m.b.t. baten en lasten van het grondbedrijf vanaf 2020? Alle bedragen zijn gelijk.

De exploitatie van het grondbedrijf is budgetneutraal. Dat komt omdat het
saldo van de grondexploitatie als onderhanden werk op de balans wordt
opgenomen. Een vereenvoudigd voorbeeld:
Lasten (debet) € 100.000
Baten (credit) € 20.000
Saldo
€ 80.000
Het project is niet klaar dus komt er € 80.000 als onderhanden werk op de
balans.
In de exploitatie wordt € 80.000 gecrediteerd. op de balans wordt € 80.000
gedebiteerd.
In de exploitaite is na deze actie € 100.000 gedebiteerd (lasten) en € 20.000 + €
80.000 = € 100.000 gecrediteerd. Hierdoor zijn de lasten en de baten in de
presentatie dus aan elkaar gelijk.
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Weerstandsvermo Wederom de vraag waarom Koggenland een zo hoge ratio weerstandsvermogen blijft hanteren van 4.16. We Als we de onbenutte belastingcapaciteit achterwege laten gaat het hier om de
gen
kunnen veel meer beteken voor de inwoners, bedrijven en verenigingen, als we iets meer risico willen lopen, vraag in hoeverre we met de algemene reserve de risico's kunnen opvangen.
kunnen is het probleem niet. Het streven is om in de categorie A te blijven, dat betekend dat we nog 2.16
De algemene reserve en de risico's zijn twee variabele componenten waardoor
keer meer risico kunnen en mogen lopen. Inclusief de alle Corona risico’s zitten we nog op de 3.16
de uitkomst altijd variabel zal zijn. In die zin kunnen we niet sturen op de
hoogte van het ratio. De algemene reserve heeft een bufferfunctie en moet
tegenslagen kunnen opvangen. Hierdoor heeft het benutten van de algemene
reserve een incidenteel karakter.

financieel
overzicht

Bij externe huur spreekt u over een budget wat overgeheveld is naar salarisbudget. Hoe hoog is dat bedrag? 82000
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Koggenland wil zich versterken met potentieel nieuw talent, welke eerst opgeleidt moet worden. Vraag is of Binnen ons beleid is, binnen de geldende juridische kaders, een clausule
er juridisch een clausule in het contract kan worden opgenomen, dat wanneer een opgeleide
opgenomen met een terugbetalingsregeling indien een medewerker binnen
medewerker/ster binnen 10 jaar een boete/dan wel vergoeding opgelegd kan worden voor opleiden en wat aleen bepaalde periode na het afronden van een opleiding vertrekt.
niet meer. (concurrentiebeding)
Tot en met 2020 is de inkoop van zorg op basis van een dienstverleningsovereenkomst tot stand gekomen.
De nieuwe manier van Resultaat gestuurd werken vraagt een grotere inzet van
Met de nieuwe netwerkorganisatie zijn de kosten deels dekkend. Dat betekend dat de kosten dus flink
contractmanagement dan afgelopen jaren. Hiermee willen we strakker
oplopen. Kunt u uitleggen wat dit in de kostenverhoudingen gaat betekenen?
inzetten op het naleven van de contractafspraken. Dit betekent inderdaad dat
deze kosten zullen toenemen. Aangezien deze netwerkorganisatie nog niet op
volledige sterkte is, zijn de exacte kosten op dit moment nog niet bekend.
Alle kazernes waren toch in economische eigendom van de Veiligheidsregio??

Post Avenhorn is economisch eigendom van de Veiligheidsregio. Alle andere
zijn eigendom van de gemeente.

Wat is het effect geweest in kosten dan wel baten mbt het nieuwe werken door de Corona periode?

In kosten en baten kunnen wij dit nog niet zeggen. Medewerkers die door
Corona nu thuis werken hebben tot nu toe veelal kantoorfaciliteiten mee naar
huis kunnen nemen. Daarnaast zijn een aantal extra laptops en telefoons
aangeschaft om voor een aantal collega's thuiswerk mogelijk te maken. Een
groot deel van de collega's was hier vlak voor de Corona uitbraak gelukkig al
in voorzien. Op dit moment wordt gewerkt aan een regeling voor plaats en
tijd onafhankelijk werken, waar ook kosten uit voort zullen komen. Het
project voor herinrichting van de fysieke werkplekken hebben wij gelet op
Corona even stil gezet om de effecten van het vele thuiswerken daar in mee te
kunnen nemen.

I&A plan 2021 kosten 209.000,- Waar staan deze letters voor en waar voor wordt het Bedrag gebruikt?

De letters I&A staan voor Informatie & Automatisering. Jaarlijks stellen wij een
I&A plan op waarin de ontwikkelingen op I&A gebied voor het komende jaar
staan beschreven. Een groot deel van de kosten bevatten min of meer
verplichte kosten om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken van de
gemeente (bv informatiebeveiliging/privacy/verplichte aanpassingen in
vakapplicaties). Andere onderdelen zijn het continueren en verbeteren van
dienstverlening of bijvoorbeeld uitbreiding/vervanging van vakapllicaties. De
vaste bijdrage aan het SSC DeSom is geen onderdeel van het I&A plan.

Opvallend zijn de lasten jeugd 0-23 jaar met een verdubbeling t.o.v. 2019. Als dit met de stelpost te maken
heeft, zou het dan toch met ingang van 2021 van toepassing moeten zijn? Anders: waar baseert u de cijfers
van 2021 en 2022 op, daar er dan een halvering is begroot? Dit zelfde geldt ook voor de
Inkomensvoorzieningen, waarbij de halvering al in 2021 is begroot.

Zoals ook in de begroting aangegeven wordt deze stijging grotendeels
veroorzaakt wordt door de deelinvesteringen die plaatsvinden voor het
Kindcentrum. Voor betreft de inkomensvoorzieningen heeft dit te maken met
de eenmalige bijstelling van de begroting in 2020 in verband met de
uitvoering van de Tozo regeling.

Veel initiatieven van Doeteams lopen nog. Wij komen nog terug op de
uitvoering van het collegeprogramma om een vervolg te ontwikkelen op
inwonerparticipatie via dorpsgesprekken, doeteams en de inzet van de reserve
vitaal platteland.
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Er blijven veel middelen van de doe-teams over. Waarom wordt deze reserve zo hoog gehouden terwijl er
weinig gebruik van wordt gemaakt, kunnen we deze middelen niet halveren?
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In deze paragraaf geeft u een overzicht van de ontwikkeling van inwoners en woningen. In alle jaren neemt Het aantal inwoners 2024 zou naar verwachting ca. 23.479 moeten zijn in
het aantal inwoners toe als gevolg van een groter aantal woningen. Behalve in 2024. Kunt u aangeven
plaats van de genoemde 23.345. Dit zullen wij aanpassen op de
hoeveel de inwoners in dat jaar toenemen en welke gevolgen dat heeft voor de begrote opbrengst uit het
Begrotingswebsite.
gemeentefonds in dat jaar?
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In de aanbiedingsbrief geeft u aan dat provincie akkoord is gegaan met technische ombuigingen.
De provincie heeft zich niet uitgesproken over een structurele verhoging van
Begrotingsmaatregelen om te komen tot een sluitende begroting. U geeft twee technische ombuigingen aan: de bijdrage van het woningbedrijf aan de algemene dienst. Over de omvang
1. Het inzetten van de reserve;
van het structurele tekort bent u voor het eerst in de Kadernota 2021
2. Het verhogen van de afdracht van het woningbedrijf.
geinformeerd. Een voorstel van de omvang van de te realiseren ombuigingen
Kunt u nader toelichten welk bezwaar de provincie heeft tegen het structureel verhogen van de bijdrage van om te Begroting 2022 structureel sluitend te krijgen krijgt u naar verwachting
het woningbedrijf aan de algemene dienst? Kunt daarnaast aangeven wat het structurele tekort is dat in de in november.
kadernota moet worden overbrugt?
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In de aanbiedingsbrief is bij de uitgangspunten aangegeven dat uitgegaan wordt van kostendekkende
tarieven. In het overzicht kostendekkendheid in de paragraaf lokale heffingen staat dat het
dekkingspercentage van de rioolheffing van 2020 naar 2021 zakt van 98,7 % naar 72,9%. Kunt u toelichten
waarom de dekking zo ver daalt? Kunt u tevens toelichten welk bezwaar er is tegen het optrekken naar een
gelijk niveau van kostendekkendheid als in 2020?

Voor een juiste weergave van het kostendekkingspercentage dienen alle
kosten te worden meegomen. In de berekening van het
kostendekkingspercentage zijn tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de
kapitaallasten nu wel meegenomen. Dit verhoogd de kosten waardoor de
kostendekking lager wordt. Er zijn geen financieel technische bezwaren tegen
het optrekken van het kostendekkingspercentage. Dit is een politieke keuze,
dus aan de gemeenteraad.
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In het overzicht worden de lasten voor eenpersoonhuishoudens gepresenteerd op 582 euro en voor
meerpersoonhuishoudens op 633 euro. Onder de tabel staat dat de lasten druk onder het gemiddelde van
Noord-Holland blijft. De lasten zijn gemiddeld laag in vergelijking tot heel Nederland, in vergelijking tot
gemeente van dezelfde inwonersomvang en in vergelijking met gemeenten met eenzelfde mate van
verstedelijking. Kunt u aangeven welke objectieve verklaring er is voor de relatief lage tarieven? Kunt u
daarbij ingaan op de mate waarin andere gemeenten kunnen beschikken over een jaarlijkse structurele
afdracht van hun woningbedrijf?

De lastendruk in Koggenland is lager dan het gemiddelde in Nederland (-48%)
en de regio (-39%). Dit wordt met name veroorzaakt door de lage tarieven
OZB woningen van Koggenland. Dat is is ook het geval voor de rioolheffing
(t.o.v. de regio gemiddeld -27%). De gemeente Koggenland is een financieel
gezonde gemeente met een goede buffer. Hierdoor kunnen de
tariefsverhoging beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke om de begroting
sluitend te krijgen. De mate waarin andere gemeenten kunnen beschikken
over een structurele afdracht van hun woningbedrijf is niet onderzocht.
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In het overzicht algemene dekkingsmiddelen blijft de opbrengst van de lokale heffingen gelijk in de jaren
2021-2024. Dit komt niet logisch over. Het aantal woningen en het aantal inwoners stijgt. Dat zorgt normaal
gesproken, ook bij gelijk blijvende prijzen, voor een hogere opbrengst aan Rioolheffing, OZB en
afvalstoffenheffing. Kunt u nader toelichten waarom deze opbrengsten gelijk blijven terwijl het areaal wel
toeneemt? Kunt u tevens toelichten hoe in de begroting rekening is gehouden met ontwikkelingen in het
areaal?

De opbrengsten van de lokale worden jaarlijks in de Begroting geactualiseerd.
Uitgangspunt is dat de tarieven jaarlijks met de inflatiecorrectie worden
aangepast, tenzij de tarieven wettelijk zijn vastgelegd. Het prijsindexcijfer voor
de gezinsconsumptie wordt toegepast. Om de areaaluitbreiding in bedragen
uit te drukken voor de lokale heffingen is lastig. De techniek die we nu
toepassen: de areaaluitbreiding wordt pas echt zichtbaar in bedragen in de
jaarrekening. In het Begrotingsjaar hierop volgend wordt of via de
Zomernotitie of via de Begroting de areaaluitbreiding meegenomen (op een
constant niveau).
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U geeft aan dat het lastig is om personeel te werven en dat er een groot verloop is. Is het mogelijk dat u een Er wordt binnen de regio frequent samengewerkt. Dit is ook het geval bij de
personele unie aangaat met een grotere gemeente, zoals de gemeente Medemblik? Hiermee kan expertise werving van medewerkers op lastig te vervullen posities, maar ook door taken
die nu ontbreekt of binnenkort er niet meer is opgevangen worden.
uit te laten voeren door een grotere organisatie, zoals gemeente Medemblik.

1

In de uitgangspunten geeft u aan dat de lonen, prijzen en gemeenschappelijke regelingen zijn geindexeerd.
Voor de gemeentelijke subsidies geldt dat deze niet zijn geindexeerd. Kunt u aangeven op grond waarvan u
verwacht dat de gesubsidieerde activiteiten deze indexering kunnen missen zonder een verschraling van het
aanbod? Kunt u tevens aangeven met welk bedrag het saldo van de begroting zou verslechteren als de
indexatie wel wordt toegekend?

Volgens onze subsidieregeling worden alleen de subsidies voor de Bibliotheek
en de Adviesraad Sociaal Domein geïndexeerd. De overige subsidies niet. Dit
conform een raadsbesluit. Als de raad het besluit zou nemen om alle subsidies
te indexeren, dan zou er ongeveer € 11.500 structureel extra nodig zijn aan
budget (dat jaarlijks extrapoleert)

2. Welzijn
en zorg
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De middelen die de rijksoverheid in de mei en september circulaires heeft toegezegd voor Sociale
Werkvoorzieningsbedrijven, €90 miljoen en €50 miljoen, worden de middelen die gemeente Koggenland
krijgt direct overgeheveld aan Werksaam? Deze middelen zijn een compensatie van het rijk omdat de Sociale
Werkvoorzieningsbedrijven bedrijven geen gebruik konden maken van de NOW regeling. Om welk budget
gaat het voor gemeente Koggenland en worden deze 1-1 overgemaakt aan Werksaam?

De middelen die Koggenland krijgt voor Sociale werkvoorzieningsbedrijven
volgens de mei- en septembercirculaire worden inderdaad overgeheveld aan
WerkSaam. Afhankelijk van de uitkomsten van beide circulaires, het definitieve
budget BUIG en de liquiditeit van WerkSaam passen zij de bevoorschotting aan
óf bij de najaarsnota óf bij het opstellen van de eindafrekening. Het gaat naar
verwachting om een bedrag van respectievelijk € 50.000 (meicirculaire) en €
90.000 (septembercirculaire).
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Verwacht Alliander dat het haar primaire taak het komende decennium goed uit kan voeren? Is er voldoende Het is niet aan de gemeente daar antwoord op te geven.
capaciteit (vooral voor terugleveringen) op het net of moet er veel geïnvesteerd worden en zal het dividend

25

De trend weergave met pijltjes omhoog en omlaag is zeer onduidelijk uit te leggen als je het vergelijkt met
cijfers van de vorige begroting (gaat uiteraard qua cijfers over het voorgaande jaar). Is de trend landelijk of
lokaal?

Het betreft onze eigen, lokale, trend.

56

Vorige begroting stond de hernieuwbare elektriciteit in procenten veel hoger, de pijl bij de trend staat wel
omhoog, wat betekent dit?

De cijfers van dit jaar komen van waarstaatjegemeente.nl (zie
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-enVerantwoording/Hernieuwbare-elektriciteit--520/). Voor 2018 (het meest
recente jaar) was dit percentage 28,1%. Dit is een stijging ten opzichte van
2017 (25,8%). Vandaar dat er een positieve trend bij staat.
De cijfers van de begroting van vorig jaar hebben een andere bron gebruikt.
Vandaar dat er verschil in de cijfers is, terwijl er wel sprake is van een stijgende
trend in gebruikte cijfers voor dit begrotingsjaar.
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In 2023 staat het saldo van baten en lasten op ‘voordelig.’ Dit moet nadelig zijn?

Dit is inmiddels aangepast.

De bedragen van baten en lastende pag. 14 wijken af van pagina 15, 33 en 48. Hoe zit dat?

De reden van het verschil is dat een vakje op de achtergrond nog niet was
aangevinkt. Hiermee worden de reserves ook in de presentatie meegenomen.
Het geeft geen verschil in het begrotingssaldo en heeft alleen betrekking op
de presentatie. De aanpassing heeft inmiddels plaatsgevonden.

41

De bijstelling van de opbrengen van het Koggenbad in de zomernotitie zijn niet doorgezet naar 2021? Dit is Voor de financiële gevolgen van de corona gaan we uit van een incidenteel
niet meegenomen in de risico paragraaf. Waarom niet?
karakter. Ten tijde van de opstelling van de zomernotitie 2020 was het voor
ons niet mogelijk om de effecten voor 2021 in beeld te brengen. Het is
bovendien lastig om te beoordelen welke nadelen als gevolg van corona
structureel zijn. We volgen de effecten nauwgezet en komen hier op terug in
de zomernotitie 2021.

56

Vestigingen van bedrijven 12 maal zoveel als vorige begroting. Klopt dit wel?

Dit is inmiddels aangepast. In de presentatie is een komma verplaatst. De
cijfers sluiten aan met waarstaatjegemeente.nl

56

Restafval stond in 2017 (vorige begroting) op 28kg per inwoner, 2018 stond op 123.7kg. Klopt dat wel?

Het cijfer in 2017 komt niet overeen met waarstaatjegemeente.nl. Dit is met
ingang van de begroting 2021 aangepast zodat er aansluiting is met de
indicatoren zoals vermeld op waarstaatjegemeente.nl.

69

Hoe kan het dekkingspercentage voor rioolheffing zo ver dalen?

Zie antwoord op de vraag van PVDA / groenlinks: voor een juiste weergave van
het kostendekkingspercentage dienen alle kosten te worden meegomen. In de
berekening van het kostendekkingspercentage zijn tegenstelling tot
voorgaande jaren zijn de kapitaallasten nu wel meegenomen. Dit verhoogd de
kosten waardoor de kostendekking lager wordt.

35

Begroot op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2018. Wel met een indexering/verhoging, of 1 op 1
overgenomen?

Bij het opstellen van de begrotingscijfers voor het jaar 2020 waren de meest
recente gegevens (lees: daadwerkelijke kosten over 2018) leidend. Deze cijfers
zijn 1 op 1 zonder indexering overgenomen.

40

Opende re-integratievoorzieningen staat het jaar 2018? Dit is 2019? Daarnaast zijn deze cijfers in vergelijking Ten tijde van het opstellen van de begroting waren de cijfers over 2019 nog
met de vorige begroting 20 maal zo hoog landelijk en voor Koggenland 26 maal, klopt dat wel?
niet bekend op waarstaatjegemeente.nl. Om die reden houden we de meest
recente cijfers aan (2018). De cijfers in de begroting 2020 waren niet goed
overgenomen en zijn in de huidige begroting aangepast. Voor meer
informatie zie https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/BesluitBegroting-en-Verantwoording
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Bedankt voor deze aanbeveling. Wij zullen hier in het vervolg rekening mee
Trend, soortgelijk als pagina 25. Is het niet duidelijker om de trend lokaal, in vergelijkbare gemeente qua
inwoners en ook landelijk een eigen pijl te geven, dat is makkelijker te vergelijken. Daarnaast een toelichting houden. Een toelichting wordt alleen meegenomen bij de jaarlijkse
of we beter of
verantwoording (jaarrekening) en niet bij de begroting.

27

Modernisering fysieke werkplekken stond vorig jaar ook voor dezelfde bedragen bij het ‘nieuw beleid’
waarom nu weer?

27

Het I&A plan gaat over investeringen in automatisering/informatievoorziening. Wat is hier anders aan dan de De investeringen voor het I&A plan 2021 (€ 209.000 in totaal) worden
200k die vorig jaar voor automatisering werd gevraagd (5 jr. structureel 40K, nu 5 jaar 42k)
geactiveerd en afgeschreven over een periode van vijf jaar. De structurele
kapitaallasten zijn daardoor afgerond € 42.000.

50

Bij t kopje woningmarkt wordt gesproken over woonruimteverdeelsysteem bij de huurwoningen. Wat wordt Het woonruimteverdeelsysteem wordt niet anders wel zijn er onderzoeken
hiermee bedoelt en wat is er verandert ten opzichte van voorgaande jaren?
naar één landelijk systeem. Momenteel zijn er te veel verschillende systemen.
Dit is onduidelijk voor de woningzoekende.
Wij blijven voorlopig gebruik maken, met alle andere corporaties in WF, van
Woonmatch Friesland. Het huidige systeem wordt wel up-to- date gehouden.
Extra toevoeging dit jaar is de app van Woonmatch Wesfriesland en
ruilmijnwoning.

56

Beleidsindicatoren huishoudelijkafval. Er is geen vergelijking met gemeentes kleiner dan 25.000 inwoners en O.b.v. gegevens CBS (StatLine) blijkt Koggenland met 125,2 kg restafval de één
Nederland. Hoe verhoudt Koggenland zich tot andere gemeentes hierin?
na beste gemeente van alle Noord-Hollandse gemeenten (Opmeer beste met
121,1 kg). Landelijk scoort Koggenland ook goed (ook met vergelijkbare
gemeenten < 25.000 inwoners) maar moet opgemerkt worden dat de
gemeenten met een prijsprikkel (recycletarief/diftar) aanzienlijk beter scoren.

61

Hoe verlopen de proefprojecten (regionaal) waarbij de gemeente samenwerkt met de aannemer? En lopen er Er lopen momenteel nog geen proefprojecten. Wel is er een regionale en
ook projecten in onze gemeente, zo ja, welke / waar?
lokaal plan van aanpak voor de invoering van de WKB opgesteld, hetgeen in
Koggenland door een lokale programmaleider wordt uitgevoerd. De
Proefprojecten is een onderdeel van dat project. De verwachting is dat we op
hele korte termijn zowel lokaal als ook regionaal met proefprojecten aan de
slag gaan. Daarbij zullen we ook vooral kijken naar eigen projecten zoals
bijvoorbeeld bruggen of eigen woningbouwprojecten.
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Bij riolering wordt gesproken over een samenwerkingsverband tussen Noorderkwartier de West-Friese
gemeenten en mogelijk PWN. Wanneer gaat dit plaatsvinden? En graag wat extra info hierover.

Er ligt op dit moment een een concept bestuurlijke overeenkomst voor de
samenwerking tussen gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijf in
Noorderkwartier. Het kan gezien worden als een vervolg op de afspraken over
de samenwerking die naar aanleiding van het landelijk Bestuursakkoord Water
in 2014 binnen Noorderkwartier zijn gemaakt en als een uitwerking van de
amenwerkingsafspraken uit 2018. In aanvulling op deze overeenkomst is een
regionale monitor in ontwikkeling om de voortgang van afspraken te kunnen
volgen. De verschillende afspraken uit de overeenkomst worden daartoe
ontleed in te doorlopen concrete stappen. Zo kunnen we in beeld brengen hoe
ver we zijn met het nemen van de noodzakelijke stappen.

107

Bij prognose resultaten grondexploitaties is een kolom verwacht resultaat 1-1-2020, moet dit niet 1-1-2021
zijn?

Nee, dit zijn de cijfers uit de rekening 2019. Het resultaat 1-1-2021 wordt in
het eerste kwartaal van 2021 berekend voor de rekening 2020.

25

37

Als de raad dat wil kan dat voortaan opgenomen worden.
Bij de beleidsindicatoren wordt alleen de vergelijking gemaakt tussen koggenland in 2019, gemeentes met
minder dan 25.000 inwoners en Nederland. Is het voor de vergelijking niet handiger om ook het eerdere jaar
op te nemen? Dan kun je in een oogopslag zien wat het verschil is met het eerdere jaar.
Bij recreatieschap hoofdpunten beleid, staat bij de eerste bullet een vreemd teken(vierkantje).
De opmaak wordt aangepast.

39

Ook bij GGD NH staan vreemde teken(Vierkantjes) bij de eerste drie bullets.

Uw raad heeft vorig jaar voor 3 jaar krediet beschikbaar gesteld, nl € 200.00
voor zowel 2020 en 2021 (vandaar dat het er nu weer staat) en een bedrag van
€ 100.000 voor 2022.

De opmaak wordt aangepast.
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De betaalde bedragen VPB over de jaren 2016 -2019( €2,3 milj.) zullen worden teruggestort. Is dit inmiddels al De belastingdienst is de zaak aan het afwikkelen en er is inmiddels al geld
gebeurd, zo niet, wanneer dan wel?
terug ontvangen.

31

De verkiezingen zullen wellicht anders verlopen door de Corona, is hiermee al rekening gehouden?

35

Beleidsplan sociaal Domein 2021-2024: Verder toegankelijkheid digitale informatie voorziening: Wordt hierbij Ja, we proberen met alle doelgroepen rekening te houden
ook rekening gehouden met senioren en laaggeletterden die wellicht digitaal minder vaardig zijn?

35

Er wordt gesproken over ondersteuning op maat voor verenigingen. Is hiervan gebruik gemaakt? Zo ja, kunt Er zijn geen voorbeelden van ondersteuning op maat Mede door de uitbraak
u ook voorbeelden geven.
van Corona is dit vertraagt. Voor 2020-2021 staat er wel cursusondersteuning
klaar via de Sportraad. Tevens gaat de Sportraad ondersteuning bieden bij het
samengaan van twee ijsverenigingen en zijn er gesprekken gaande over de
uitbreiding van sportmogelijkheden (jeu de boules) bij een tennisvereniging en
de realisatie van beachvolley- en handbal bij een andere sportvereniging.

44

GOAB: Er wordt gezien dat er risico leerlingen zijn betreffende talige ontwikkeling. Is bekend hoe groot dit
aantal is? Blijft dit aantal stabiel of wordt het duidelijk groter/ kleiner?

Er is de laatste jaren sprake van een redelijk stabiel aantal van tussen de 20 en
25 kinderen in de doelgroep van 2-4jr.

46

Bij Overige ontwikkelingen wordt gesproken over andere huisvestingsbehoefte bij consultatiebureau en
huisartsen in Obdam. Hier graag wat meer informatie over.

Als de huisartsen en de apotheek in Obdam zouden overwegen om naar een
andere locatie te gaan, dan is de gemeente daar bij betrokken omdat wij
graag het consultatiebureau daar dichtbij willen houden.

26

Wat is de reden van een hogere bijdrage aan de veiligheidsregio in 2021?

Uw raad heeft op 15 juni 2020 de begroting 2021 van de Veiligheidsregio NHN
behandeld. Uw raad heeft besloten een positieve zienswijze af te geven op de
begroting 2021 met inachtneming dat door het coronavirus de financiële
impact voor het boekjaar 2020 en 2021 niet in te schatten is.
De hogere bijdrage komt voort uit de gemeentelijke bijdrage voor 2021 welke
werd geïndexeerd met 2,3%. De loonindexatie bedroeg 2,6% en de
prijsindexatie 1,7%, welke in de verhouding 70%-30% meewogen. Ten
opzichte van 2020 nam de totale gemeentelijke (basis)bijdrage voor 2021 toe.
Daarnaast was een extra bijdrage toegezegd ten behoeve van de versterking
van de informatieveiligheid. Voor de gemeente Koggenland resulteerde dit
alles in een bedrag van € 64.238. Afsluitend heeft de Veiligheidsregio dus
aangegeven dat de kosten voor 2020 en 2021 nog niet nader te bepalen zijn
door de coronacrisis. De gemeentelijke bijdrage kan hierdoor nog veranderen.
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Bij ‘wat gaan we doen’ wordt gesproken over de denktank "vliegende brigade". Wat moet ik met voorstellen De activiteiten van de "vliegende brigade" zijn alleen gericht op verbetering
bij de activiteiten van de vliegende brigade?
van dienstverlening. Dit kunnen voorstellen zijn voor publiekvriendelijker
inrichting van de hal, tot aan een gastspreker over dienstverlening. Naast
voorstellen voor verbetering van de dienstverlening zorgt de "vliegende
brigade" ook voor continue aandacht op dit onderwerp.

Er is nog onvoldoende zicht op de consequenties van de organisatie van de
verkiezingen. Een overschrijding van het budget vanwege de
coronamaatregelen en een mogelijke meerdaagse verkiezing is te verwachten,
maar nog niet meegenomen in de begroting. Vanuit het Rijk worden extra
gemaakte kosten vanwege Corona gecompenseerd. Deze kosten worden in de
financiele administratie apart in beeld gebracht.
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Bij overige ontwikkelingen staat dat de kans bestaat dat de politie zich verder zal terug trekken waardoor
De politie heeft in heel Nederland te maken met een capaciteitsgebrek. De
meer taken bij de boa’s terecht kunnen komen. Zijn de boa’s hier voldoende op toegerust? De Boa’s hebben voorspellingen lopen uiteen, maar de verwachting is dat dit nog een tijdje zo
andere bevoegdheden dan de politie. Graag uitleg over de gevolgen hiervan.
blijft. Goede afstemming met de politie is dan ook essentieel om de capaciteit
van politie en boa’s passend in te zetten. We kijken daarbij goed naar hoe wij
onze boa’s kunnen inzetten op die onderdelen waarop zij ook bevoegdheden
hebben. Hierdoor kunnen we er voor zorgen dat de noodzakelijke inzet van
politie beschikbaar blijft voor noodhulp en voor die onderdelen waarop we
onze boa’s niet inzetten. In samenwerking met o.a. de veiligheidsdriehoek
monitoren wij deze ontwikkeling en zoeken naar passende oplossingen.

99

Modernisering werkplekken; Door corona opnieuw verbeteren naar de huidige eisen, te denken aan 1,5
meter afstand. Is dit momenteel op orde of zullen hier op kort termijn nog (hoge) kosten gemaakt worden?

Op dit moment kunnen we de 1,5m werkplek aanbieden vanwege het
dringende advies zoveel mogelijk thuiswerken. Zodra meer collega's in het
gebouw toegestaan worden, wordt de 1,5m werkplek lastiger. Kleinere
bureaus en andere inrichting van de ruimtes zal dan helpen om de 1,5m
werkplek voor een grotere groep medewerkers mogelijk te maken. Daarnaast
zien we ook dat er bijvoorbeeld meer technische faciliteiten nodig zijn
vanwege het meer en intensiever overleggen. Op korte termijn verwachten we
geen hogere kosten te maken.

