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GBK Aanbiedings-

brief

 4 / 9 Dienstverlening en 

bestuur

Beleid ontwikkelen voor 2 dorpsGesprek.ken? Hoe ziet de 

planning voor 2017 eruit?

De planning is nog niet bekend. Donderdag 1 december is 

het eerstvolgende DorpsGesprek, naar verwachting is dan 

ook de planning voor de eerste helft van 2017 bekend.

GBK Aanbiedings-

brief

 5 / 9 Financieel 

perspectief

Invloed financiele middelen: wie behoren er onder het 

accres?? (ook regionale samenwerkingspartners?)

De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, 

voorvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het 

accres genoemd. Dit accres zijn algemene middelen. We 

maken zelf de keuze waar dit aan besteed wordt. Voor de 

kostenstijging van regionale partners zijn we zelf 

verantwoordelijk.

PvdA Aanbiedings-

brief

 5 / 9 Aanbiedingsbrief In de brief wordt verwezen naar de paragraaf taakstelling 

voor de actuele stand van de kerntakendiscussie. Is het naar 

de mening van het college een probleem dat de inboeking 

voor 2017 iets lager ligt dan gepland?

Meenemen in het Gesprek.

GBK Aanbiedings-

brief

 6 / 9 Dienstverlening en 

bestuur

In laatste alinea: resultaten Quick scan zijn over het 

algemeen zeer bemoedigend. Vraag Zijn ze nu goed of 

matig dan wel slecht?

Meenemen in het Gesprek.

PvdA Aanbiedings-

brief

 6 / 9 Welzijn en zorg Onder welzijn&zorg staat aangegeven dat het krediet voor 

de realisatie van de onderwijshuisvesting Avenhorn nog niet 

in de begroting is meegenomen. Begrijpelijk want zover zijn 

we nog niet. Maar kan het college een indicatie geven, of 

een voorlopigheid bandbreedte, van de kosten? Het is een 

groot bedrag en het nu melden verheldert het een en ander 

en draagt ook bij aan verwachtingenmanagement

In diverse voorstellen en in de PentaRho rapportage zijn de 

kosten meegenomen voor zover die in deze fase van het 

proces bekend zijn. Het is in deze fase niet mogelijk nadere 

informatie of indicatie te verstrekken. 

GBK Aanbiedings-

brief

 8 / 9 Meerjaren-

perspectief

Bij het vaststellen vanb de begroting, leggen we ons ook 

vast voor diverse investeringskredieten zonder daar 

inhoudelijke informatie over te hebben. Juiste weg?

In het kader van sturen op hoofdlijnen heeft uw raad 

besloten om de investeringen vast te stellen bij de 

vaststelling begroting. Het college is verantwoordelijk voor 

de uitvoering en legt hierover verantwoording af aan uw 

raad. U wordt tijdig geïnformeerd als er afwijkingen zijn. 

Als er sprake is van politiek belangrijke zaken (bijv. brede 

school) wordt u uiteraard betrokken in de voorbereiding 

en beschikbaar stellen van het krediet. De kredieten waar 

we over spreken bij de vaststelling van de begroting zijn, 

naar ons oordeel, niet controversieel (bijv. 

onderhoudskosten, vervanging machines buitendienst, 

uitwerking van uw speerpunten)
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PvdA Algemeen 9 UItgangspunten Voor de ontwikkeling van de loonkosten hanteert men voor 

gemeenschappelijke regelingen hier een ander percentage 

dan voor gemeentelijk personeel, lager. Meestal volgen die 

regelingen de gemeentelijke CAO, vanwaar dus het verschil?

Bij de ontwikkeling van onze loonkosten gaan we voor 

onze eigen begroting uit van de CAO afspraken die in april 

2016 zijn vastgesteld. Bij de gemeenschappelijke 

regelingen hanteren we het percentage dat regionaal is 

vastgesteld. Dit verschilt omdat besloten is dat de 

bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen niet 

worden verhoogd. 

PvdA Algemeen 10 en 95 Uitgangspunten Op pag. 10 komt de vennootschapsbelasting weer voorbij. 

De tekst is enigszins in tegenspraak met die in de fiscale 

paragraaf op pag. 95, hoe zit dat? En wat is ons risico als het 

woningbedrijf toch als economische activiteit zal worden 

gezien?

Op grond van een concept-advies van Deloitte kunnen we 

mogelijk het gemeentelijk woningbedrijf aanmerken als 

normaal vermogensbeheer. Het bureau ziet daar kansen 

toe. We dienen echter nog wel de belastingdienst hiervan 

te overtuigen, die staat nog steeds op het standpunt om 

het aan te merken als economische activiteit. We zijn in 

overleg. 

Welzijn 

Koggen 

land

Algemeen 10 Financiële 

toelichting

Voor het aantrekken van de geldmarkt en het aantrekken 

van de financiering gaan we uit van een rentepercentage 

van 0,5 % en 2%. Vraag: is dit nog wel rieel?

Het rentepercentage is in de afgelopen jaren laag geweest 

en is dat nog. Hoelang dit nog voortduurt weten we niet. 

Bij de raming van de hoogte van het rentepercentage 

proberen we realistisch en toch voorzichtig te ramen. 

GBK Algemeen 10 Uitganspunten 

begroting

Bij het woningbedrijf  blijft men uitgaan van verkoop 

woningen, in het najaar hebben wij een beleidsavond 

hierover. Volgens mij past dit pas na een dergelijke avond 

om hier over te besluiten.

Meenemen in het Gesprek.

GBK 1 13 Dienstverlening en 

bestuur

Bij algemeenemene ontwikkelingen streven we naar de top 

mbt MKB: inzetten glasvezel is daarbij belangrijk speerpunt.   

MBT waardering dienstverlening: alle niet relevante zaken 

rond dienstverlening niet ten koste laten gaan aan de 

openingstijden. 

Meenemen in het Gesprek.

GBK 1 14 Dienstverlening en 

bestuur

Bij algemeenemene dekkingsmiddelen: verhogens 

algemeenemene dekkingsmiddelen door verhogen honden 

belasting: deze afschaffen!!!!

Meenemen in het Gesprek.

GBK 1 15 Dienstverlening en 

bestuur

Hoe zeker is de gestelde bijdrage aan de veiligheidsregio? ( 

wordt uitgegaan van??)

De bijdrage aan de Veiligheidsregio is zeker. De nieuwe 

verdeelsleutel is op basis van de OOC-component in de 

algemene uitkering, vastgesteld. 
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Welzijn 

Koggen 

land

1 17 Openbare orde en 

veiligheid/doelstelli

ng 2017

Voor de doelstelling van de daling bij misdrijven/overlast en 

incidenten wordt geen percentage gebruikt.. Dit was wel 

het geval voor 2016. Waarom wordt deze doelstelling niet 

met een percentage uitgedrukt?

Bij criminaliteitscijfers willen we graag absolute aantallen 

noemen. Enerzijds omdat dit meer gevoel geeft bij de 

cijfers en anderzijds omdat absolute aantallen bij onze 

criminaliteitscijfers meer zeggen dan percentages.

GBK 1 18 openbare orde en 

veiligheid

Bullit 7: in kaart brengen harde kern jongeren. Zijn deze 

nog niet in beeld, wat is dan tevens de functie van onze 

jongerenwerkers en coaches?

Op dit moment hebben we al onze huidige jeugdgroepen 

die op straat te vinden zijn in beeld. Het in kaart brengen 

van onze jeugdgroepen (met name de overlastgevende) is 

een dynamisch en continue proces. Om die reden hebben 

wij deze taak expliciet onder een bullit beschreven. De rol 

van onze jongerenwerkers in deze is het in kaart brengen 

van de jeugdgroepen en bijbehorende groepsdynamieken. 

Wanneer jongerenwerk een eerste opzet heeft gedaan 

volgt er een aanvulling vanuit het Zorgteam, de politie en 

Cluster Integrale Veiligheid. 

GBK 1 18 openbare orde en 

veiligheid

Bullit 8: blijven inzetten van de BOA. Zijn de beschikbare 

uren wel toereikend voor een dergelijke functie? (wordt 

vanachter bureau situaties beoordeeld: voorstel verhogen 

budget hierin)

De BOA heeft 8 uur per week beschikbaar en die wordt nu 

ingezet op de zogenaamde kleine ergernissen als fout 

parkeren van aanhangwagens/caravans, overlast door afval 

en andere kleine ergernissen uit het Meldpunt 

Koggenland. Extra capaciteit wordt nu al ingehuurd ten 

behoeve van horeca en evenementen. In 2016 gaan we 

onderzoeken of extra inzet van de BOA wenselijk is  en dan 

met name gericht op openbare orde en veiligheidszaken 

(denk aan evenementen, jongerenoverlast, drugsbeleid en 

overig toezicht op grond van de APV of bijzondere 

wetgeving)

Welzijn 

Koggen 

land

1 18 Openbare orde en 

veiligheid/wat gaan 

we doen?

Is er al een meetbaar resultaat m.b.t. Whatsapp 

buurtpreventie?

Meetbaar is dat we nu 39 geregistreerde WhatsApp 

groepen hebben in 11 verschillende dorpen. Hiermee is de 

burgerparticipatie flink versterkt. Of en hoeveel 

veiligheidsincidenten hiermee zijn voorkomen is niet 

meetbaar, wel hebben we gesignaleerd dat we in De 

Goorn/Avenhorn meerdere auto-inbraken hadden en na de 

WhatsApp buurtpreventie tot nu toe geen.
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Welzijn 

Koggen 

land

1 19 Beleidsindicatoren De percentages van nederland zijn in het taakveld bestuur 

en ondersteuning niet bekend. Zijn deze volgend jaar wel 

beschikbaar? 

De cijfers van de overige taakvelden komen uit 

Waarstaatjegemeente.nl. Dit is niet het geval voor taakveld 

bestuur en ondersteuning; derhalve op dit taakveld geen 

landelijke referentie.

Welzijn 

Koggen 

land

1 21 Financiële 

toelichting

Er iseen opname van een budget van € 50.000 voor de 

uitwerking van het generatiepact. Ik was in de 

veronderstelling dat we daar geen budget voor beschikbaar 

zouden stellen. Hoe sit dit ook al weer?

Bij de vaststelling van de kadernota is er door de raad 

gesproken over een budget voor het generatiepact. Deze 

discussie heeft niet geleid tot een besluit om geen budget 

beschikbaar te stellen voor de uitwerking van het 

generatiepact. Het college meent dat in het kader van 

goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers het belangrijk is om in 2017 te komen met 

een uitwerking van een generatiepact voor Koggenland. 

CDA 1 21 Financiële 

toelichting

Onderdeel bedrijfsvoering: is het financiële voordeel in 2016 

ad € 33.000 onderdeel van van een vastgesteld krediet ad € 

65.000?

In februari 2015 heeft uw raad € 33.000 beschikbaar 

gesteld voor de invoering van de VPB. Dit maakt geen 

onderdeel uit van een krediet van € 65.000. 

Welzijn 

Koggen 

land

1 21 Financiële 

toelichting

Incidentele investering invoering VBP in 2015: geeft een 

voordeel in 2016 van € 33.000. Dit begrijp ik niet, kunt u mij 

uitlegen hoe dit zit?

De vraag heeft betrekking op de begroting 2015 en 2016. 

In 2015 is een eenmalige uitgave geraamd van € 33.000 

voor de invoering van de VPB. Omdat dit in 2015 eenmalig 

is geeft dit in 2016 e.v. t.o.v. 2015 een verschil. Uw raad 

heeft dit besloten in de vergadering van februari 2015.

PvdA 2 24 Op pag. 24 wordt voorgesteld een bedrag van 50.000 uit te 

trekken voor de transformatie, t.l.v. de reserve sociaal 

domein. Wat is de verwachte kostenverdeling tussen de 

genoemde activiteiten? (Tenminste twee en dan nog 

'diverse'?

Er is geen prognose van het kostenoverzicht, omdat 

uitvoeringsafspraken daarover nog niet volledig gereed 

zijn. Onderdelen zijn met name externe inhuur en inkoop  

en contractmanagementkosten.

GBK 2 25 Inkomensvoorzienin

gen

Speerpunt: voorwaarden scheppen: zijn de kaders die 

gesteld zijn niet toereikend geweest? Of anders: wat missen 

we om de samenwerking te verbeteren en dit nog beter te 

monitoren. 

De kaders zijn zeker duidelijk en haalbaar. De eerste fase is 

nu achter de rug en is door WerkSaam uitgevoerd. Deze 

fase betreft de screening. Het resultaat hiervan is nog maar 

recent bekend en basis voor de volgende fase die 

uitgevoerd wordt door het Zorgteam 

Koggenland.                                                                              

                                    .

GBK 2 26 Inkomensvoorzienin

gen

Financieel risico instroom vergunninhouders is voor de 

gemeente toch beperkt tot 5%? Daarna kan toch een 

beroep gedaan worden op een financieel vangnet?

Dit is juist! Dit is de zogenaamde vangnetregeling.
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GBK 2 27 Jeugd 0-23 jr Wat is de status van de harmoniseringswet  (Oke) en wat 

zijn daar de mogelijke besparingen van? Waardoor kan het 

zijn dat niet alle peuters bereikt kunnen worden?  (bullit bij 

risico's pag 28)

Met de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en 

Educatie (Wet Oke) zijn de kwaliteitseisen voor 

peuterspeelzalen en kinderopvang voor een groot deel 

gelijk getrokken. Door te harmoniseren zijn er geen 

verschillen meer tussen deze voorschoolse voorzieningen. 

Als gevolg hiervan kunnen ouders in aanmerking komen 

voor Kinderopvangtoeslag waardoor de belastingdienst 

voor een deel de kosten voor z’n rekening neemt. Dit 

levert een besparing in de kosten op voor de gemeente. 

Omdat ouders de keuze hebben om hun peuter wel/niet in 

te schrijven bij een voorschoolse voorziening hebben we 

met een brede vertegenwoordiging van aanbieders een 

aantal uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan 

handhaving dan wel vergroting van het bereik goed te 

realiseren is. Wij verwijzen u naar graag nog even naar de 

memo Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen die 

begin oktober naar u is gezonden.  

GBK 2 28 Jeugd 0-23 jr Stimuleren muziekonderwijs op school door verenigingen. 

Hoe ziet het college dit voor zich??  Verhoging budget met 

30,000?= kerntakendiscussie? (pag 36)

Dit moet nog worden vormgegeven. De scholen en 

verenigingen zullen hierbij worden betrokken.

PvdA 2 30 Zorg & 

voorzieningen

Het transformatie-informatiebulletin (pag.30) is de enige 

concreet benoemde actie, maar gaat gewoon uit de 

exploitatie, klopt dat wel?

Ja, dit klopt. Het bulletin is een bijlage bij Koggennieuws, 

de extra kosten zijn daarom zeer gering. Overigens zijn er 

meer communicatie-activiteiten.

GBK 2 31 Zorg en 

voorzieningen

Doelstelling 2015: beperkt gebnruik gemaakt van de 

respijtzorg. Bekend zijn dus aantallen en zwaartes: daarop 

meer inspelen?

Meenemen in het Gesprek.

PvdA 2 31/35 Zorg & 

voorzieningen

De verwerking van de extra inzet op vrijwilligers voor 

taalondersteuning , p. 31/35, begrijp ik niet, vanwaar zowel 

een plus als een min?

Er is ingezet op extra taalondersteuing door vrijwilligers. 

Het minbedrag wordt vermeld doordat het uit de lopende 

exploitatie is gehaald waarmee het budgettair effect nul is.

Oké 2 33 Beleidsindicatoren Het is niet bekend hoeveel WMO-cliënten met een 

maatwerkarrangement er zijn in 2015 volgens deze 

gegevens.Hoe kan het dat men dit niet weet, college 

geeft beschikkingen af, daar in staat vermeld welke 

voorziening er wordt gegeven.

In de rapportages Sociaal Domein heeft u het aantal 

voorzieningen kunnen lezen. Er wordt gemonitord op 

voorziengingenniveau. Immeers, een inwoner kan 

meerdere voorzieningen tegelijkertijd hebben.
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Oké 2 34 Wat gaat het 

kosten?

Bij Nieuw beleid/investeringen 2017 staat een bedrag bij 

zorg en voorzieningen van -282.972, waarom wordt dit 

bedrag gekort. Jaarrekening 2015 heeft een totaal 

bedrag voor 4.436.722 voor zorg en voorzieningen, voor 

2016 is dit 5.117.809. Waarom is dit bedrag hoger?

Dit betreft de subsidie aan Maatschappelijk werk-

organisatie Samis ten behoeve van diensten. Vanaf 2017 

zijn de medewerkers die deze diensten verlenen in 

gemeentelijke dienst.

Oké 2 36 Zorg en 

voorzieningen

Aandachtspunt 2. Huishoudelijk hulp toelage, 74.327, dit is 

het bedrag volgens mij de  vouchers in  te zetten door 

zorgvragers. Is dit bedrag wat ook in 2015 is aangevraagd, 

en is/wordt het ook  gebruikt waar het voor bedoeld is, 

namelijk het behouden van werkgelegenheid van de 

thuiszorg? 

Over het gebruik in 2015 en 2016 verwijzen wij u graag 

naar de jaarrekening 2015 en rapportages Sociaal Domein. 

In 2017 wordt deze toelage niet meer beschikbaar gesteld 

door het Rijk.

PvdA 2 36 Financieel overzicht In 2016 is er een incidenteel budget voor huishoudelijke 

hulp begroot, voor 2017 dus helemaal niet meer?

Dit betreft de Huishoudelijk Hulp Toelage-regeling. Deze is 

incidenteel en stopt per 1-1-2017.

Welzijn 

Koggen 

land

3 39 Omgevingstaken Halverwege de blz. staat: " De verbeterde woningmarkt en 

brengt de start… " Wat hoort hier te staan? 

Hier had moeten staan: "De verbeterde woningmarkt 

maakt de realisatie van lopende woningbouwplannen 

haalbaar en brengt de start van nieuwe plannen 

dichterbij".GBK 3 40 Omgevingstaken Met de (nog te stellen) gestelde kaders binnen de 

omgevingswet, zijn de afwijkingsprocessen ter afdoening 

van het college. Hoe kunnen we dit monitoren, of te wel 

wat is het maximun aan afwijkingen wat wordt toegestaan?

Het is de raad zelf die bepaalt welke ruimte het college of 

de initiatiefnemer krijgt om van een vastgesteld 

omgevingsplan af te wijken. Wel gaat de wet of Amvb 

deze ruimte naar verwachting inperken. Onbekend is nog 

welke afwegingsruimte de gemeente daadwerkelijk krijgt. 

GBK 3 40 Omgevingstaken Mis in de begroting de facilitering van het CPO. Wat is hier 

de reden van?

De gemeente faciliteert CPO door dit via een 

bestemmingsplan op specifieke locaties mogelijk te maken. 

De provincie kent daarnaast een subsidieregeling voor CPO 

initiatieven. 

GBK 3 42 Omgevingstaken Zoals eerder is aangegeven, wil GBK meer ambities in 

duurzaamheid door de eerder ingediende motie opnieuw in 

stemming te brengen (Motie duurzaamheid: investeren 

besparingen)

Meenemen in het Gesprek.

GBK 3 43 Openbare ruimte wat is de status van de kruising Dorpstraat/Laan van 

Meerweijde in Obdam mbt de N23?

Er is een concept-ontwerp door de provincie ingediend. Wij 

kunnen - getoetst door een verkeersbureau - onder 

voorwaarden met dit ontwerp instemmen.
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GBK 3  43 / 45 Openbare ruimte Betekend dat de in 2017 weer dotaties aan het onderhoud 

wegen, dat het kwaliteitsniveau nog steeds gelijk is 

gebleven? Tevens MOP openbare verlichting meenemen in 

de duurzaamheidsmotie.

Het vastgestelde beoogde kwaliteitsniveau is gelijk 

gebleven. Door uitstel van werkzaamheden in 2016 is de 

theoretische 'achterstand' om de wegen feitelijk ook op dit 

niveau te krijgen, iets opgelopen. We verwachten in 

december aan de raad een geactualiseerd MOP Wegen ter 

vaststelling te kunnen aanbieden. 

GBK 3 43 Openbare ruimte Betreffende de onkruidbestrijding, is 2016 een toetsingsjaar. 

In 2017 dient er een duidelijk beleid te zijn om de leefbare 

omgeving te kunnen borgen.

Meenemen in het Gesprek.

VVD 3 52 Grondbedrijf Worden de gronden van de gemeente in pacht uitgegeven? 

Is de pacht jaarlijks of 6 jaarlijks geliberaliseerd, wat is de 

pachtprijs per ha. Wat is de duur van de pachtcontracten 

van gronden in voorraad die verpacht worden? Hebben we 

gronden in erfpacht uitgegeven of hebben we zelf gronden 

in erfpacht. Wordt de 3 jaarlijkse canon toegepast?

Wij geven geen gronden uit in erfpacht (met uitzondering 

van ondergrond in combinatie met opstalrecht, 

bijvoorbeeld voor sportgebouwen op gemeentelijke 

grond). De agrarische gronden worden jaarlijks uitgegeven 

via exploitatie-overeenkomst, tegen een vergoeding van 

circa €925 per ha voor bouwpland, en €635 per ha voor 

grasland. Zelf hebben we nog een aantal terreinen in 

erfpacht, dit zijn met name (natuur)terreinen van 

Staatsbosbeheer. De erfpachtvoorwaarden (canon, 

bijstelling, duur) verschillen per contract.

Oké Overig 59 Financieel overzicht 

programma's

Bij saldo van de programma's staat een begrotingsoverschot 

van de jaarrekening 2015 een bedrag van 8.412.339 ( dit dus 

wat er overblijft van de begroting 2015, niet uitgegeven) 

Daaronder staat Reserves: de lasten daarvan zijn 8.040.323. 

en baten 2.232.190. Hoe rijmen we dit? eerst over en daarna 

weer als last... En wat zijn de lasten dan? 

Het saldo van de jaarrekening wordt overeenkomstig de 

BBV gepresenteerd in het resultaat vóór bestemming en 

resultaat ná bestemming. Het saldo van de programma's ad 

€ 8.412.339 is dus exclusief alle stortingen in en 

onttrekkingen uit de reserves.

Oké Overig 59 Financieel overzicht 

programma's

Tweede punt bij de jaarrekening 2015 staat bij Welzijn en 

Zorg een bedrag van 7.666.999, voor de begroting van 2016 

staat er 3.684.782, en voor de begroting is 3.410.840 

begroot.De bedragen van 2016 en 2017 zijn de helft van het 

bedrag dat op de jaarrekening van 2015. Hoe is dit 

opgebouwd.

In 2015 is de voorziening onderwijshuisvesting opgeheven 

(zie notitie reserves en voorzieningen aug 2014) in verband 

met taakdecentralisatie onderhoud naar schoolbestuur. De 

vrijvallende middelende worden via de exploitatie 

toegevoegd aan de algemene reserve. Dit is eenmalig.
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Welzijn 

Koggen 

land

par. 8,2 66 Rioolheffing Kosten voor heffing en invordering en gemiste BTW ad 

358.000 euro , waar komt dit bedrag vandaan ?

De gemiste BTW  heeft betrekking op de btw over de 

kosten voor de riolering. Die staan nu excl. btw in de 

begroting, de btw claimen we namelijk bij het BTW 

compensatiefonds. Omdat we bij de invoering van het BCF 

structureel zijn gekort op onze gemeentefondsuitkering en 

teruggave van de btw feitelijk een sigaar uit eigen doos is, 

mogen we de btw toerekenen aan de kosten voor 

riolering. 
GBK par. 8.2 67 Lokale heffingen/ 

hondenbelasting

Hier wordt gesproken over een besluit tot verhoging naar 

gemiddeld tarief in WF. Er is een verhoging doorgevoerd 

(tegen de zin van GBK) ter aanvulling van het 

begrotingstekort. Dit terugbrengen gezien de 

meerjarenresultaten.  (zie ook pag 70: ontwikkelingen 

lokale heffingen)

Meenemen in het Gesprek.

Oké par. 8.2 70 Lastenverlichting In de tekst staat: "het positieve rekeningresultaat 2016, 

volgens ons moet dat 2015 zijn.

Inderdaad, dit moet 2015 zijn.

PvdA par. 8.2 70 Ontwikkelingen 

lokale heffingen

Op p.70 wordt gerefereerd aan het amendement van juni 

j.l. Het gaat hier om het positief resultaat van 2015, niet 

2016.

Klopt wel, omdat we nog niet beschikken over de cijfers 

2016 beperken we ons tot die van 2015.

Oké par. 8.4 77 Verbonden partijen WerkSaam West-Friesland: heeft een eigen vermogen van 

10.172.000. Hoeveel procent van het totale eigen vermogen 

van Werksaam behelst dit?

Eigen vermogen van werksaam is € 10.172.000, dit is 100 % 

van het totale eigen vermogen van Werksaam en 48,2 % 

procent van het totale vermogen (EV+VV).

Oké par. 8.5 79 Financiering 3e aandachtspunt: Er staat een bedrag van 8.9 miljoen euro 

van Koggenland op deze bankrekening, kunnen wij dit 

interpreteren dat al onze reserves dus liquide zijn? 

Het saldo op de schatkistrekening ontstaat als gevolg van 

diverse ontwikkelingen zoals, het resultaat 2015, facturen 

onderweg, reservering voor (onderhouds)kosten (o.a. 

sociale domein), bovendien houden inkomsten en uitgaven 

binnen de begroting geen gelijke tred. We hebben een 

geraamde reservepositie per 1-1-2017 van  ong. € 60 

miljoen. Niet alle reserves zijn dus liquide. 

GBK par. 8.8 88 Weerstands-

vermogen en risico's 

top 10 risico's

Hogere bijdrage N23? Heeft dit tevens te maken met het 

knelpunt in Obdam?

Het project N23 is een groot project, met diverse 

aansluitingen aan gemeentelijke infrastructuur. Voor het 

project als geheel is daarom in de risico-paragraaf een 

risicoschatting benoemd.

Oké par. 8.8 89 Weerstands-

vermogen en risico-

beheersing

nr. 4 over de Langereis. Wisten we dat over 

bodemverontreiniging en zo ja wanneer is de raad daarover 

geïnformeerd? 

Bij de voorbereidingen van het bestemmingsplan is 

conform de wetgeving, bodemonderzoek verricht waaruit 

de vervuiling is gebleken. Hier over bent u in het 

Jaarverslag 2015 geïnformeerd. 

8



partij prog. 1,2 of 

3

pag nr naam beleidsveld Uw vraag over de programma's Ons antwoord over de programma's

GBK par. 8.8 91 Weerstands-

vermogen en risico's 

weerstands-

capaciteit

wat is voor het college de absolute maximum hoogte van 

het weerstandscijfer? Met 12,4 is zeer weinig risico;s en 

kunnen andere besluiten worden genomen of te wel een 

ander beleid ingezet worden.

Meenemen in het Gesprek.

PvdA par. 8.8 92 Kengetallen De kengetallen, p92 e.v. : waar zijn de groen-oranje-rood 

kaders / indelingen op gebaseerd? Graag een toelichting 

daarop.

De indeling is gebaseerd op de percentages die de 

provincie noemt in haar brief van 30 nov 2015. De 

provincie geeft in de brief aan dat kengetallen vanaf de 

begroting 2016 verplicht worden opgenomen in de 

begroting en rekening. Normering is een zaak van de 

gemeente zelf. In zijn algemeenheid geeft de provincie 

bandbreedtes met percentages waarbij men ervan uit kan 

gaan dat cat. A (=groen)  het minst risicovol is en dat cat.C 

(= rood) het meest. Daarvan zijn wij uitgegaan in de 

begroting 2017. 

Oké par. 8.10 97 Taakstellingen In het overzicht (rechts) staat taakstelling HH -400.000 en 

dat deze is verwerkt in de begroting. Ik heb deze in de 

paragraaf wat gaat het kosten bij Zorg en Welzijn niet 

gevonden?

Deze taakstelling is verwerkt in de begroting 2016 en de 

begroting 2017. Voor huishoudelijke hulp is in deze jaren € 

840.000 begroot. In 2015 was er € 1.500.000 begroot, 

waarvan € 1.118.391 is uitgegeven.

Welzijn 

Koggen 

land

Algemeen 100 Overzicht vrije 

dekkingsmiddelen

Budget onvoorzien € 101475,- in 2016. Waarom in 2015 nul 

en voor 2017 en opvolgend € 45000,-  wat is de reden van 

dit forse verschil ?

Deze cijfers zijn onderdeel van de cijfers onder het 

beleidsveld zorg en voorzieningen.

CDA Overig 101 Financiële 

overzichten

Waar staat de voorziening van 1 miljoen welke afgelopen 

juni raadsvergadering is gereserveerd voor Vitale kernen?

Het miljoen staat gereserveerd onder de 

bestemmingsreserves, deze vindt u terug op pagina 102 

onder mutaties 2016, baten € 1.000  (x 1.000)

Oké Overig algemeen Dienstverlening en 

bestuur

Een primair argument voor de invoering van Koggen 

Nieuws was een kostenbesparing daarvoor moet 

inzichtelijk zijn wat exact voor het Koggen Nieuws is 

begroot met inbegrip van kosten toerekening interne 

ambtelijke uren, waar vinden wij deze begrote 

kostenpost en tot welk een bedrag?

Koggennieuws valt onder de post voorlichting. In de 

begroting 2012 is een bezuiniging doorgevoerd van € 

75.000,--. In de productenbegroting is deze begrotingspost 

terug te vinden. In de begroting 2011 was er € 116.500,-- 

begroot. In 2017 is er een bedrag van € 32.000,-- 

opgenomen in de begroting.
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