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naam beleidsveld Uw vraag over de programma's van de jaarstukken: Antwoorden over de programma's:

pvda/groenlinks aanbiedingsbrief positief resultaat is ontvangen door verkoop van woningen, bent u 

voornemens deze middelen tbv transformatie woningbedrijf en de 

woningen in te zetten? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, wat is uw 

argumente

Zoals aangegeven bij paragraaf 2.1 worden deze inkomsten inderdaad toebedeeld aan 

de algemene reserve woningbedrijf waaruit de inmiddels voorgestelde 

transformatieopgave kan worden gedekt. 

pvda/groenlinks aanbiedingsbrief het rijk compenseert de gemeente tbv jeugdzorg. Wat is voor 

Koggenland het structurele budget en wat is er daarnaast nog nodig, op 

welke wijze gaat u dit dekken de komende jaren?   

Vanuit de algemene uitkering ontvingen we € 3.562.000 in 2018. We hebben aan 

jeugdzorg € 4.974.000  uitgegeven. Op basis van deze uitgaven hebben we de 

begroting 2020 gebaseerd. Vanaf 2019 ontvangen we geen specifieke uitkering meer 

voor jeugdzorg, daarmee is het bedrag wat we hiervoor ontvangen niet meer direct te 

herleiden. Inmiddels is vanuit de meicirculaire bekend dat we vanuit het rijk €372.000 

aan extra middelen voor Jeugdzorg gaan ontvangen. Tot en met 2021 hebben we nog 

de dekkingsmogelijkheid reserve sociaal deelfonds. Daarna komt het tekort ten laste 

van de budgettaire ruimte. Op 11 juni as. geven we een toelichting op de 

jeugdzorguitgaven van afgelopen jaren.  

pvda/groenlinks aanbiedingsbrief u zegt dat duurzaamheid prominent op de agenda staat. Waar blijkt dit 

concreet uit? Wat heeft u het afgelopen jaar gedaan aan duurzaamheid 

behalve het verduurzamen van een aantal woningen?

Uit de aanbiedingsbrief kunnen wij niet herleiden waar u op doelt. Vanuit ons 

collegeprogramma bent u bekend met onze aandacht voor duurzaamheid en het ín 

2018 ingezette traject 'raadsopdracht duurzaamheid'. Daarnaast bent u inmiddels 

geinformeerd  over onze ambities bij het woningbedrijf. Hier kan uit opgemaakt 

worden dat duurzaamheid prominent op de agenda staat. 

pvda/groenlinks aanbiedingsbrief Voorgesteld wordt om 265.667 te storten in de algemene reserve van 

het woningbedrijf. Kunt u toelichten welke voorzichten het nodig 

maken om deze dotatie nu te laten plaatsvinden. Het grondbedrijf 

maakt de komende jaren winst?

We gaan ervan uit dat u per abuis doelt op paragraaf 2.6 uit de aanbiedingsbrief, dit 

betreft de dotatie aan de reserve grondbedrijf (en niet woningbedrijf).  Omdat de 

betreffende grondexploitaties zijn afgesloten worden deze opbrengsten toegerekend 

aan de algemene dienst en vandaaruit weer via de resultaatsbestemming  toebedeeld 

aan de algemene reserve grondbedrijf. De raad bepaalt vervolgens periodiek of de 

reserves nog voldoen aan het beoogde doel. 

pvda/groenlinks 1 openbare orde en 

veiligheid, 

ondermijnende 

criminaliteit

wat doet u op vakantieparken aan het voorkomen van criminaliteit en 

verpaupering?

De basis is toezicht op recreatieparken. Doel is het voorkomen van permanente 

bewoning en het voorkomen van het ontstaan van sociaal onveilige criminele situaties. 

Dit gebeurt in de praktijk in nauwe samenwerking met de wijkagenten en contact met 

de parkmanagers. Dit toezicht vindt al meerdere jaren plaats en heeft ook een hoge 

prioriteit. 

pvda/groenlinks 1  financiële 

toelichting, lagere 

uitgaven vitaal 

platteland

vorig jaar heeft PvdA/GroenLinks ook gevraagd of deze reserving wel zo 

noodzakelijk is. Wat is uw reden dat u deze reservering in stand houdt? 

Waarom verlagen we dit bedrag niet en komt dit ten goede aan andere 

bestemmingen?

In de eindrapportage dorpsgesprekken is de stand van het krediet "vitaal platteland" 

weergegeven. De gemeenteraad gaat de dorpsgesprekken nog evalueren. Het krediet 

zal hier ook deel uitmaken van die evaluatie. Het resultaat hiervan wordt afgewacht.

pvda/groenlinks 2 inkomensvoorziening

en

waardoor is het tekort op BUIG ontstaan? Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering is laag in Koggenland. In de 

huidige economie blijven vooral de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 

'over'. Deze inwoners hebben meer begeleiding nodig om (deels) aan het werk te 

kunnen. Dit is terug te zien in de lagere uitstroom. Het aandeel vergunninghouders 

met een uitkering in Koggenland is relatief hoog t.o.v. bijvoorbeeld de andere West-

Friese gemeenten. Zowel uit landelijke onderzoeken als uit de dagelijkse praktijk van 

Werksaam blijkt dat de reintegratie van deze doelgroep moeilijk is en extra inzet 

vraagt. Voor een volledig beeld is het goed om nog te melden dat Koggenland al vele 

jaren een 'nadeelgemeente' is ten aanzien van het BUIG budget.  
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pvda/groenlinks 2 jeugdzorg 0-23, 

aanbesteding 

jeugdzorg plus

waarom beschrijft u niet de thema's voor jeugdzorg waar u op zou 

rapporteren zoals de wethouder heeft toegezegd aan de raad n.a.v. de 

niet vastgestelde motie die werd ingebracht door pvda/groenlinks over 

monitoring (gesloten) jeugdzorg?

In de jaarrekening hebben we verantwoording afgelegd over de speerpunten van dat 

betreffende jaar alsook informatie gegeven over overige ontwikkelingen. Daarnaast 

ontvangt u regelmatig raadsbrieven over dit thema waarmee wij u informeren over de 

laatste ontwikkelingen.  

pvda/groenlinks Paragrafen Top 10 risico's Aanslag VPB: In de tekst wordt aangegeven dat aanslagen zijn betaald 

en er een voorziening wordt getroffen voor het woningbedrijf. Kunt u 

nader toelichten waarom er sprake is van een financieel risico als de 

aanslagen zijn betaald en de voorzieningen zijn getroffen. Voor welk 

bedrag is er de komende jaren sprake van een risico dat niet is afgedekt 

in de begroting van het grondbedrijf en het woningbedrijf.

Bij het opstellen van de begroting 2018 stonden de bedragen nog opgenomen op de 

balans als nog te ontvangen/vordering van de belastingdienst. Dit was toen nog een 

risico. De bedragen zijn dan nog niet als kosten ten laste van het resultaat gebracht. De 

belastingdienst geeft hier tot op heden nog geen duidelijkheid over. Om in de 

toekomst geen risico meer te lopen als de betaalde bedragen niet worden terug 

ontvangen van de belastingdienst, wordt er een voorziening getroffen. Ieder jaar 

neemt het bedrag met ca. € 600.000 toe, waardoor het inmiddels om 2 mln gaat. 

pvda/groenlinks Paragrafen Top 10 risico's Overname wegen HHNK: Voor dit risico meldt u een bedrag van 1 

miljoen euro, Tegelijkertijd geeft u aan dat er sprake is van een nog te 

maken keuzes. Daarmee lijkt er geen sprake te zijn van een gebeurtenis 

die de gemeente overkomt, maar van een expliciet te maken keuze. 

Kunt u nader toelichten waarom het nog te nemen besluit nu als een 

risico in de rekening is opgenomen. 

De gemeente heeft de intentie om  het onderhoud van de wegen buiten de 

bebouwde kommen over te nemen van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK). De gesprekken hierover zijn gaande. In het geval van 

overname zal de wegenheffing van het HHNK vervallen, maar de gemeentelijke 

heffing zal stijgen. De belastingdruk mag echter niet wijzigen. Koggenland neemt (bij 

een akkoord) voor ca. € 1,8 miljoen aan onderhoud over, maar betaalt de bijdrage in 

het kader van de Wet Herverdeling Wegen ca. € 677.000 niet meer door. Deels wordt 

dit gecompenseerd door het  vervallen van de wegenheffing van het HHNK en een 

stijging van de gemeentelijke heffing. Voorts wordt er overleg gevoerd met 

voordeelgemeenten, zoals Hoorn, om een deel van de kosten van de 

nadeelgemeenten te compenseren. Het risico is aanwezig dat deze verevening van de 

kosten niet door gaat.  

pvda/groenlinks Paragrafen Top 10 risico's Decentralisatie sociaal Domein: In de toelichting geeft u aan dat in 2018 

0,9 miljoen is onttrokken aan de reserve sociaal deelfonds. De stand van 

het sociaal deelfonds bedraagt per 1/1/2019 nog 3,3 miljoen euro. Kunt 

u op basis van de actuele inzichten aangeven per wanneer u verwacht 

dat de reserve sociaal deelfonds zal zijn uitgeput?

Op basis van de uitgaven 2018 zouden we nog 3 jaar gebruik kunnen maken van de 

reserve sociaal deelfonds. Hierbij hebben we nog geen rekening gehouden met de 

actuele ontwikkelingen. De werkelijk te verwachten uitgaven n.a.v. de nieuwe manier 

van inkopen komen in de zomerperiode 2019 beschikbaar. Dit zullen echter wel 

inschattingen zijn. 

pvda/groenlinks Paragrafen Top 10 risico's GR CAW: In de top 10 is het aandeel in de openstaande garantstelling 

benoemd. Welk reëel risico verwacht u de komende periode te lopen 

waardoor de garantstelling wordt aangesproken?

De gemeente loopt altijd het risico aangesproken te worden op de garantstelling. 

Echter, gelet op de positieve financiële resultaten van de HVC verwachten wij niet dat 

wij op de garantstelling worden aangesproken.

Welzijn 

Koggenland

1 12 Openbare orde en 

veiligheid

Zijn de Boa’s inmiddels bevoegd om Drank en Horecawet controles uit te 

voeren? Zo nee, wanneer zijn ze dat wel? 

Nee, zij zijn nog niet bevoegd. De verwachting is dat onze BOA’s eind van het jaar de 

opleiding afronden en dan bevoegd zijn om Drank- en Horecawet controles uit te 

voeren. 

Welzijn 

Koggenland

2 23 Zorg en 

voorzieningen

Op 1 juli 18 is de pilot uitstroom Mo/Bw gestart. Hierbij worden op 

westfries niveau jaarljks 100 woningen aan uitstromende Mo/Bwers 

beschikbaar gesteld. Loopt deze pilot naar wens? Graag info over 

verloop hiervan.  

De pilot loopt goed voor wat betreft de coördinatie en de samenwerking tussen 

betrokken partijen. De juiste cliënten worden aangemeld en als zij uitgestroomd zijn, 

"doen" ze het goed. Er zijn ook knelpunten in de uitvoering, deze zijn opgepakt. 

Probleem is dat er te weinig woningen beschikbaar zijn en komen woonwensen van 

cliënten niet altijd overeen met het beschikbare aanbod (bijv. beschikbaarheid 

openbaar vervoer in de kleinere kernen).

De doelgroepen in de pilot zullen worden heroverwogen als de huidige hoge instroom 

van amv’ers (alleenstaande minderjarige vergunninghouders) blijft voortbestaan.
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Welzijn 

Koggenland

2 28 Instroomdata en 

toelichting

Het aantal jeugdmeldingen is met 14 % gestegen. Is duidelijk wat hier 

de oorzaak van is? In de instroomcijfers zitten niet de doorverwijzing 

van huisartsen etc, waarom niet?  

Eén duidelijke oorzaak kan hier niet voor worden gegeven, landelijk zien we dezelfde 

stijging. Wel kan worden geconcludeerd dat onze inwoners het Zorgteam Koggenland 

goed weten te vinden.  En het klopt inderdaad dat in de instroomcijfers geen 

doorverwijzingen van (huis)artsen zijn opgenomen. Deze cijfers zullen worden 

meegenomen op de informatieavond over jeugdzorg van 11 juni as. 

Welzijn 

Koggenland

3 45 Werkelijke 

opbrengsten

Bij de retributies wordt gesteld dat de leges burgerlijke stand 51,6 % 

lager zijn. Dit wordt toegerekend aan  de langere geldigheid van 

reisdocumenten. Leges reisdocumenten worden echter apart benoemd 

en zijn slechts 2,3 % lager. Hoe zit dit? 

De tekst over de reisdocumenten zegt inderdaad niets over de leges van de burgerlijke 

stand dus zou daar niet moeten staan. Wij hebben daar overheen gelezen.

 

Hierbij de correcte tekst naar aanleiding van de vraag van Welzijn Koggenland:

 

Leges Huwelijken/partnerschap

In 2018 zijn er minder huwelijken voltrokken dan in 2017. Daarnaast waren er meer 

gratis huwelijken en geregistreerd partnerschappen in 2018. Dit resulteert in een 

lagere opbrengst dan begroot. 

 

 

Leges reisdoumenten

Het aantal documenten neemt de komende jaren inderdaad af in verband met de 

langere geldigheid van een reisdocument. Deze ontwikkeling was al verwerkt in de 

begroting en zorgt in de jaarrekening dan ook slechts voor een beperkt verschil ten 

opzichte van de begroting.

 

Kopje leges burgelijke stand aanpassen naar 'leges burgerlijke 

stand/bevolkingsregistratie' 

Welzijn 

Koggenland

48 Gemeenschappelijke 

regelingen GGD

Financiering Veilig Thuis: Hierop is eerder een negatieve zienswijze 

afgegeven, moet hier geen reserve bedrag tegenover staan?

Op de begroting van de GGD is een negatieve zienswijze afgegeven in verband met de 

opname van lasten waarover nog geen besluit was genomen. Dit betrof de invoering 

van de Omgevingswet.                                                                                                                                                  

De GGD heeft voor Veilig Thuis een herziene begroting 2018 samengesteld. De raad is 

hierover geïnformeerd in de Zomernotitie 2018. De eerdere begroting was gebaseerd 

op verouderde en te lage uitgangspunten voor de begroting 2017.  Verder had Veilig 

Thuis te kampen met structurele wachtlijsten, waardoor de organisatie onder 

verscherpt toezicht kwam te staan. Een opgesteld verbeterplan leidde tot een herziene 

begroting 2018. De kosten voor Veilig Thuis zijn een onderdeel van de totale 

jeugdzorguitgaven en komen daardoor momenteel ten laste van de reserve sociaal 

deelfonds.

Welzijn 

Koggenland

75 Weerstandvermogen 

en risicobeheersing

Buig gelden: zijn we zeker van de uitkering van het ministerie omtrent 

deze vergoeding? Is deze vergoeding al ontvangen? 

De beschikking van het ministerie over de definitieve gebundelde uitkering 2018 

hebben we op 1 oktober 2018 ontvangen. Deze vergoeding is al ontvangen. De 

aanvraag voor de vangnetregeling is in bewerking. Dit bedrag is nog niet zeker en 

hebben we ook nog niet ontvangen. De verwachting is dat we dit wèl gaan 

ontvangen.
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