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Uw vraag: Antwoord op uw vraag: 

CDA 1 12 Maatschappelijk effect: in de laatste zin staat 
2021 ipv 2022 

Dit komt voort uit de opbouw vanuit begroting 
2021.  

CDA 1 12 Is de klantmonitor inmiddels in gebruik? En 
wanneer kunnen we daar de eerste resultaten 
uit verwachten? 

Ja. In het najaar richten wij een verbetercyclus in 
aan de hand van de resultaten van de 
klantmonitor.  

CDA 1 15 Is er al meer te vertellen over de toekomst 
van en met SSC DeSom. 

Naar aanleiding van bestuurlijke gesprekken over 
de toekomst van DeSom is besloten om 
gezamenlijk een onderzoek te doen onder de 
deelnemers naar de DeSom en de toekomstige 
ICT behoefte. De opdracht is hiervoor gegeven 
aan een externe partij. De verwachting is dat de 
uitkomsten van het onderzoek in 
oktober/november bekend zijn.  

CDA 1 18 Kunt u een toelichting geven op de Wob-
verzoeken? 

Voor de behandeling van twee grote WOB 
verzoeken is externe capaciteit ingehuurd gelet 
op de grootte en complexiteit van de verzoeken 
in relatie tot de wettelijke vereisten.  

CDA 1 17 Beleidsindicatoren: graag een toelichting op: 
1. Woonlasten eenpersoons en 

meerpersoons huishoudens omgedraaid? 
2. Verschil formatie-bezetting 
3. Apparaatkosten per inwoner meer dan 

10% gestegen  

 
1.  Uw constatering klopt. De bedragen zijn per 

abuis omgedraaid. Het moet zijn 
meerpersoonshuishoudens 692 en 
eenpersoonshuishoudens 608 euro. In de 
Jaarrekening waarover u een besluit neemt 
op 20 juni 2022 zullen wij deze aanpassing 
doorvoeren.  

 
2.  Formatie is de toegestane formatie op basis 

van de toegekende formatieplaatsen. De 



bezetting is de ingevulde formatie. Het 
verschil hiertussen is de vacatureruimte.  

 
3. De beleidsindicator apparaatskosten per 

inwoner is in 2020 574 en in 2021 662 euro. 
De toename komt door hogere 
personeelskosten, hogere inhuurkosten 
(mede als gevolg door corona waardoor 
langere wachtlijsten binnen het sociaal 
domein). 

 

CDA 1 18 Saldo reserve jaarrekening geeft 0 terwijl + 10 
miljoen is begroot. Graag een toelichting 
hierop. 

De mutaties vanuit de reserves vallen onder 
programma 1 beleidsveld Algemene 
Dekkingsmiddelen. Op bladzijde 21 van de 
Jaarrekening 2021 staat de afwijking ten opzichte 
van de Begroting toegelicht.  
 
In 2021 is er voor € 648.000 minder vermogen 

aangewend dan in de begroting opgenomen. Dit 

komt met name door investeringen als 

Dorpsplein Obdam en het Duurzaamheidsfonds. 

Voor beide is wel een mutatie uit het vermogen 

geraamd, maar deze komt in 2021 nog niet 

(geheel) tot uiting, doordat er nagenoeg nog 

geen investeringskosten gemaakt zijn. 

CDA 1  Graag een toelichting op de post 
eindejaarsfeest. 

Vanwege corona is het feest uitgesteld. 
Verplichtingen zijn we aangegaan, facturen 
ontvangen we zodra dit alsnog heeft 
plaatsgevonden.  

CDA 1 6 Bijdrage vanuit woningbedrijf 717k nadeel, 
niet toegestaan door de provincie. Is de raad 
hierover geïnformeerd? 

Via de Nazomernotitie 2021 op bladzijde 42 is de 

Gemeenteraad hierover geïnformeerd.  

VVD 1 6 Kunnen we een toelichting krijgen over de 
afroming reserve regionale budget? 

Jaarlijks wordt de reserve van het regionale 
budget Maatschappelijke Opvang (MO) en 



Bescherm Wonen (BW) afgebouwd totdat de 
reserve 5% bedraagt en de bedragen worden 
betaald aan de 7 Westfriese gemeenten.  
 
Er wordt jaarlijks bij de totstandkoming van de 
begroting een schatting gemaakt.  Het excacte 
bedrag wat wordt terugontvangen hangt af van 
de totale uitgaven MO/BW.  
Bij de begroting was de terug ontvangst lager 
ingeschat. Vandaar dat er in 2021 een incidenteel 
voordeel is ontstaan.   

VVD 1  Vuilophalen en -afvoer. Met welk bedrag is 
rekening gehouden? 

Er was rekening gehouden met  0,-.  
Voor afvalscheiding ontvang gemeente een 
vergoeding. In 2021 is deze voor zowel 2021 als 
met terugwerkende kracht voor 2020 
gereclameerd.  
Betreft een eenmalig voordeel. Voor 2022 en 
volgenden verwachten we ook een teruggave 
maar minder hoog als in 2021.  

VVD 1 17 Nieuwgebouwde woningen 16,8: Betekent dat 
dat wij als Koggenland 160 woningen hebben 
gebouwd? 

Op pagina 45 onder overige ontwikkelingen treft 
u een tabel waarin het aantal nieuwgebouwde 
woningen in 2021 staan vermeld.  In 2021 gaat 
het om een aantal van 78.  
 
In de jaarstukken 2021 zijn de aantallen van 2020 
opgenomen, omdat de cijfers voor 2021 nog niet 
waren gepubliceerd op het moment dat de 
jaarstukken zijn opgesteld.    
 
Deze beleidsindicator gaat om het percentage 
nieuwbouwwoningen ten opzichte van de gehele 
woningvoorraad binnen Koggenland.  

     



VVD 2 26 Wat is de stand van zaken bij het Sportcafé? 
Hoe gaat dat nu, nu er geen corona meer is? 
Is er werkelijk sprake van ledenverlies bij 
verenigingen? 

Het sportcafé heeft nieuwe pachter. Ledenverlies 
is een landelijke trend, die signalen horen wij hier 
ook. Reden om ook te kijken of we daarvoor iets 
kunnen organiseren.  

VVD 2 28 Veilig thuis: Is het toegenomen % meldingen 
met spoedkarakter structureel van aard? 

Hier is nog niets over te zeggen, nog geen cijfers 
bekend. Corona is voorbij, hoewel besmettingen 
weer oplopen.  Dit ebt dus nog wel even na. 
Betreft ook een landelijke trend.  

VVD 2 36 Leefstijlgelden: kunt u iets vertellen over de 
initiatieven? 

Heeft veel stilgelegen door corona. Dit extra 
budget vanuit het rijk werd pas laat in 2021 
toegekend. Dit, in combinatie met het feit dat 
door corona eind 2021 weinig activiteiten 
konden plaatsvinden, mocht het budget en 
activiteiten worden doorgeschoven naar 2022.  

     

CDA 2 26 Gemeentelijke onderwijsachterstanden: 
Evaluatie logopedische screening. Wanneer 
kunnen we deze evaluatie in de raad 
verwachten? 

Aangegeven is dat u de evaluatie in 2022 in uw 

raad mag verwachten 

CDA 2 30/31 Voor de TOZO en TONK regeling hebben we 
meer geld ontvangen dan nodig. Dit staat nu 
als incidenteel voordeel geboekt. Moeten 
deze gelden niet worden terugbetaald? 

De middelen van de TONK hoeven niet te worden 
terugbetaald.  Voor de TOZO leggen we 
verantwoording af richting het rijk via de 
methode Single information, Single audit (SiSa). 

CDA 2 32 Wanneer in 2022 wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd over de financiële 
eindafrekening van De Droomgaard? 

Zodra project definitief afgerond is en de 
rapportage gereed is, wordt uw raad 
geïnformeerd 

CDA 2 36 Zwemvoorziening: SPUK IJZ uitkering 
aangevraagd. Ondanks compensatie blijft gat 
van 100.000.   

Komt door besluit college om mensen 
abonnement geld terug te betalen omdat zij niet 
van het zwembad gebruik konden maken.  
SPUK IJZ is een extra corona-compensatie 
geweest voor zwembaden en ijsbanen ivm 
doorlopende lasten. 



CDA 2 38 Toename vraag huishoudelijke hulp door 
afschaffen Inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage. Gaat het rijk hier toch nog voor 
compenseren omdat er meer gebruik van 
wordt gemaakt?  

Dat is niet de verwachting. 

     

D66 2 29 Beleidsindicatoren: aantal banen is gemiddeld 
lager, % arbeidsparticipatie is hoger. Dit voelt  
apart. 

Banen gaat over het aantal inwoners binnen je 
gemeente die een baan heeft (fulltime, parttime 
en uitzendkrachten).   
  
Netto Arbeidsparticipatie gaat over het 
percentage inwoners die deelnemen aan het 
arbeidsproces van de werkzame 
beroepsbevolking ten opzichte van de 
beroepsbevolking (inclusief niet werkzame 
beroepsbevolking zoals iemand met een WW-
uitkering).  
 
Dit zijn twee verschillende indicatoren die niet 
met elkaar te zijn te vergelijken.  

     

PvdA/GL 3 45 Tabel blz 45. Wat wordt bedoeld met 
doorstroming? 

Bij de kolom ‘doorstroming’ gaat het om 
hoekwoningen, 2-onder-1 kapwoningen en 
vrijstaande woningen. Deze woningen zijn 
meestal niet voor starters op de woningmarkt 
bereikbaar, maar voor zogenoemde 
‘doorstromers’: mensen die een goedkopere 
huur- of koopwoning achterlaten. Deze kopers 
stromen zo door van de ene categorie naar de 
andere categorie woningen. De goedkopere 
woning waaruit deze mensen verhuizen, komt 
dan weer voor anderen beschikbaar. 



PvdA/GL 3  Prijsstijgingen in openbare ruimte. Kunnen 
jullie aangeven in kadernota of zomernotitie 
wat hiervan gaat doorwerken? 

Dit komt terug in de kadernota 2023 en 
zomernotitie 2022.  

PvdA/GL 3  Op twee plaatsen staat aankoop grond 
staatsbosbeheer genoemd. Is dit met de 
afronding van De Droomgaard klaar? 

Ja, er heeft tweemaal een grondaankoop 
plaatsgevonden bij realisatie van De Droomgaard 
en omgeving. Er volgt geen nieuwe aankoop. 

     

CDA 3 50 Nostalgische straatverlichting Oudendijk: 
optelsom toelichting wijkt af van genoemd 
totaal.  

Alleen de grootste componenten zijn genoemd, 
maar er zijn nog meer kleinere componenten. 
Prijs masten is gestegen vanwege stijging 
ijzerprijs. 

CDA 3 54 Beschikbare krediet is verlaagd ivm te laat 
ontvangen subsidie. Graag een toelichting 
hierop. 

Uw raad heeft krediet beschikbaar gesteld. Naar 
verloop van tijd kwamen we in aanmerking voor 
subsidie. De bijraming van het krediet n.a.v. de 
verwachte subsidie is in de zomernotie 2021 
opgenomen.  

     

VVD 3 55 Wat is de stand van zaken van de bruggen bij 
de Oostmijzen? 

De 2 bruggen richting de Beemster gaan 17 juni 
open en de brug richting Avenhorn gaat 1 juli 
open. 

     

PvdA/GL Overhead 57 Wat valt onder overige personeelskosten? Het betreft een opsomming vanuit de 
kostenplaats personeel, bestuur en 
communicatie. Hieronder vallen onder andere 
diensten van derden, advertentiekosten, 
verzekeringen, fietsenplan, studiekosten etc. 
 

     

PVDA/GL Weerstandsvermogen 
en risicobeheersing 

66 Risico 1 miljoen jeugdzorg. In rekening staat 
hoger bedrag. Is dit per saldo een tegenvaller? 

We zijn incidenteel in 2021 gecompenseerd. Het 
genoemde bedrag is na aftrek compensatie.  

     

VVD Kapitaalgoederen 71 Wanneer volgt het besluit over de nieuwe 
locatie buitendienst. 

Uw raad heeft krediet gegeven. Er zijn weinig 
geschikte locaties. Idee is om raad mee te nemen 



naar de locatie die nu voor ogen is. Streven i om 
in oktober met een voorstel naar uw raad te 
komen. 

PvdA/GL Kapitaalgoederen 72 Eerste * onder de tabel: wat wordt hiermee 
bedoeld? 
Plannen 2020 in jaarrekening 2021. Kan dit 
geactualiseerd worden? 

Het geeft een verwijzing naar de kolom financiële 
gevolgen, waar per Meerjarenonderhouds 
planning de financiële gevolgen zijn opgenomen.  

     

CDA Financiering 75 Klopt het dat de totale financiering 8 miljoen 
is toegenomen tot  totaal 12 miljoen? Zie blz 
105 en 121  

Per ultimo 31-12-21 was er een kasgeldlening 

van 8 miljoen, dat klopt.  

Inmiddels is er per juni 2022 een nieuwe 

langlopende geldlening aangegaan.  

     

PvdA/GL Bedrijfsvoering 79 ENSIA: kunt u een toelichting geven op de 
opmerking over SUWI-net? 

Aansluiting SUWI-net opgezegd. Kleinere 
verbetering zijn in verbeterplan uitgezet. 

 Bedrijfsvoering 80 Kunt u een toelichting geven op het plan van 
aanpak genoemd onder het kopje fiscaal? 

Betreft convenant belastingdienst vanuit 
horizontaal toezicht. Dit is strenger geworden en 
moeten zelf onze aangiftes doen conform 
methode belastingdienst. In 2023 gaan we het 
nieuwe convenant aan en om daar te komen 
gaan we nu dat proces in. 

     

VVD Verbonden partijen 88 Zijn de terugstortingen verwerkt in de 
jaarrekening? 

Voor de veiligheidsregio is dit in de zomernotitie 
opgenomen. 

     

CDA Grondbeleid 93 Faciliterend grondbeleid Julianaweg/straat in 
Hensbroek 

Juiste naam vermelden. 

     

CDA Jaarrekening 102 Aanstelling Den Dolder ipv Van Dolder Naam juist vermelden. 

 Jaarrekening 117 Bootoverhaal Burchtlanden: in 
accountantsrapport wordt melding gemaakt 

Na opening ging de bootoverhaal kapot. Dit 
moest gerepareerd worden n.a.v. vandalisme. 
Hierdoor hoger uitgevallen. Deze reparatie is 



van overschrijding. Is de raad hiervan op de 
hoogte gesteld? 

door wethouder Houtenbos in de 
raadsvergadering gemeld. 
 

 Jaarrekening  Wat hebben wij aan WMO en jeugdzorg 
uitgegeven en wat hebben wij vanuit het Rijk 
daarvoor gekregen. Is dat inzichtelijk te 
maken? 

Dat is helaas niet meer mogelijk aangezien het 
een totaalbedrag is (niet geoormerkt). 

VVD Jaarrekening 115 Leges: is dit al binnen en wordt er vanuit 
gegaan dat alles betaald wordt? 

Ja, dit is binnen. 

     

PvdA/GL Jaarrekening 117 Reserve DeSom DeSom kon niet alle activiteiten uitvoeren en 
daarom zijn die meegenomen met de 
verwachting dat deze werkzaamheden in 2022 
uitgevoerd gaan worden.  

     
 

Naast de vragen zijn er diverse opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan die besproken zullen worden in de auditcommissie.  


