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Uw vraag :Uw vraag :Uw vraag :Uw vraag : Antwoord:Antwoord:Antwoord:Antwoord:

CDA Raadsvoorstel Onder Jeugdzorg geeft het college aan dat het noodzakelijk is maatregelen 

te nemen. Welke zijn dit dan volgens het college? En waarom is niet meer 

reserve aangebracht in het Sociaal Domein?

Gelet op de toenemende tekorten binnen het Sociaal Domein en het feit dat 

de bodem van de reserve Sociaal Domein in zicht komt, is het noodzakelijk 

om (bezuinigings)maatregelen te treffen. De discussie hierover zal 

gemeentebreed worden gevoerd. Opties zullen we hiervoor in kaart brengen. 

Vervolgens zal de gemeenteraad hier een keuze in moeten maken. De 

reserve van € 1.926.000,- ontstaan door overschotten uit de Wmo is met 

ingang van 2017 opgegaan in de reserve Sociaal Domein. Vervolgens werd uit 

deze reserve jaarlijks de tekorten van het Sociaal Domein onttrokken. 

CDA Accountantsr

apport

9 Waarom zijn hogere lasten Sportaccomodatiebleieid die gedekt zijn uit de 

algemene reserve onrechtmatig?

In het Sportaccommodatiebeleid is opgenomen dat de boekwaardes van de 

opstallen die worden overgedragen aan de vereningingen ten laste worden 

gebracht van de algemene reserve. Zoals u in het accountantsrapport kunt 

lezen is hier sprake van een begrotingsonrechtmatigheid vanwege het feit 

het raadsbesluit niet was begroot in het jaar dat de boekwaardes ten laste 

van de reserve zijn gebracht. 

CDA 1 6 De huuropbrengsten uit het Woningbedrijf vallen 109k lager uit, hoe komt 

dit? Hoeveel woningen bezit Koggenland per 31-12-2019? De Kosten voor 

reparatie e.d. Vallen 101k hoger uit. Is daar een verklaring voor?

De huuropbrengst bedraagt € 5.150.000,-. Dat is € 109.000,- lager dan 

begroot. In de begroting 2019 zijn nog de huurinkomsten van het verkochte 

complex Meerzicht meegenomen. De woningportefeuille bedraagt per 31 

december 2019 circa 805 woningen. De kosten voor reparatie-, mutatie-, 

contract- en planmatig onderhoud vallen dit jaar € 101.000 hoger uit dan 

begroot. Dit wordt veroorzaakt door het hoge aantal mutaties in het laatste 

kwartaal. Totaal 55 mutaties in 2019, waarvan 24 in het laatste kwartaal. 

Welzijn 

Koggenland

2 28 Financiële toelichting. Wet werk en bijstand/ BUIG. De gemeenteraad 

ontvangt voor de zomer 2020 een raadsvoorstel omtrent de aanvraag van de 

Vangnetregling. Is er al meer bekend over deze aanvraag? 

Het raadsvoorstel wordt op dit moment voorbereid en wordt geagendeerd 

voor de raadsvergadering van 29 juni 2020. Na de behandeling in de 

gemeenteraad zal de aanvraag voor de Vannetuitkering worden ingediend 

bij het Rijk.

Welzijn 

Koggenland

2 28 Huishoudelijke hulptoelage: Hoeveel inwoners maken gebruik van deze 

toelage en voor hoeveel uur? Hoeveel van deze inwoners zijn mantelzorgers, 

en wat zijn hier de gebruikte uren? Wordt deze toelage in 2020 voortgezet, 

of is hij inmiddels beëindigd? 

In 2019 hebben 79 mantelzorgers gebruik gemaakt van de Huishoudelijke 

Hulp toelage. De toelage is voor maximaal 36 uur beschikbaar. De toelage 

wordt in 2020 nog steeds voortgezet.

Welzijn 

Koggenland

2 28 Overige bijdrage lokaal onderwijsbeleid: De nieuwkomersklas in Ursem is 

sinds januari 2020 gesloten. Waar gaan de kinderen heen, die in aanmerking 

komen voor een nieuwkomersklas? Ik neem aan dat deze kinderen met 

leerlingenvervoer naar deze locatie rijden. Hoe groot is de belasting hiervan 

op het budget leerlingenvervoer?  

De kinderen die in aanmerking komen voor de nieuwkomersklas worden 

geplaatst op de dichtstbijzijnde locatie in Hoorn (loc. Jules Verneschool) en 

maken daarvoor gebruik maken van het leerlingenvervoer. Op dit moment 

zijn de kinderen in Koggenland allemaal uitgestroomd naar het reguliere 

onderwijs en zijn er geen kinderen die gebruik maken van de 

nieuwkomersvoorziening. Er wordt voor dit doel dan ook geen gebruik 

gemaakt van het budget leerlingenvervoer. 

Welzijn 

Koggenland

3 34 Mutaties woningbedrijf: inmiddels kunnen mensen via woonmatch aangeven 

dat ze doorstromer zijn. Heeft dit invloed gehad op  de doorstroming? Wordt 

er gemerkt dat er meer zgn. Spoedzoekers onder de woningzoekenden zijn? 

De aanvulling dat woningzoekenden kunnen aangeven dat ze doostromer 

zijn is mogelijk vanaf 1 januari 2020. Voor de jaarrekening 2019 kunnen wij 

hier nog geen uitspraken over doen. De eerste cijfers vanuit de samenwerking 

woningcorporaties Westfriesland geven aan dat er doorstroming plaats vindt. 

Het blijkt dat van alle actief woningzoekenden slechts zo’n kwart 

doorstromer is. Als je kijkt naar de groep 55+ers zie je dat van de 2.500 die 

hun status hebben aangegeven slechts 16% doorstromer is. Je mag er vanuit 

gaan dat van de overige 84% actief zoekende senioren het overgrote deel in 

een koopwoning woont.

Uit deze cijfers blijkt ook dat tot 1 april 2020 er 99 aanvragen vanuit 

spoedzoekers binnengekomen zijn, waarvan er 28 zijn toegekend. Hieruit 

volgt de verwachting dat het aantal tot eind 2020 ruim onder de 100 

spoedzoekers zal blijven. 

Welzijn 

Koggenland

3 37 In 2019 in begonnen met een onderzoek naar de huisvesting van de 

buitendienst. Wanneer kunnen we de resultaten hiervan tegemoet zien?

In september 2020 willen we, naar aanleiding van o.a. de 

onderzoeksrapportage, een informatieavond voor uw raad houden.

Welzijn 

Koggenland

paragrafen 86 In de 3e alinea staat een typefout: De activiteiten kosten "mer", dit moet 

"meer" zijn. 

Wordt aangepast.

Welzijn 

Koggenland

paragrafen 91 Top 10 risico’s: invoering Omgevingswet. Door uitstel zullen zaken die nu 

nagenoeg gereed zijn, opnieuw gedaan moeten worden. Dit brengt extra 

kosten mee. Komen die kosten voor onze rekening of kunnen die worden 

verhaald bij het Rijk?  

Recent is bekend geworden dat de Minister de inwerkingtredingsdatum met 

een jaar heeft uitgesteld naar 01/01/22. Dit heeft diverse gevolgen. 

De VNG geeft aan: 

‘Het uitstel van de wet heeft voor gemeenten twee soorten

financiële gevolgen:

1. De verwachte (maatschappelijke) baten van het werken met de 

Omgevingswet worden na inwerkingtreding gerealiseerd. Door het uitstel 

komen deze maatschappelijke baten later.

2. Door een langere periode tot inwerkingtreding moeten gemeenten langer 

investeren in de voorbereiding op de Omgevingswet. 

Volgens het Financieel Akkoord komen de transitiekosten geheel voor 

rekening van de gemeente zelf. Of in die afspraak nog verandering komt 

door het uitstel, is ons niet bekend. Wel bekend is dat de gemaakte afspraken 

over de verdeling van de kosten in 2022 en 2026 worden geëvalueerd waarbij 

de VNG ook de discussie over de invoeringskosten van de Omgevingswet 

opnieuw zal adresseren. 

Wat houdt het uitstel concreet voor Koggenland in? 

Op dit moment verwachten we niet dat er veel zaken zijn die overnieuw 

gedaan moeten te worden. Maar we zien wel andere gevolgen, zoals het 

langer inhuren van de regionale programmaleider (en de langere periode aan 

ambtelijke inzet). En het heeft effect op de wijze van invoeren van het 

nieuwe vergunningssoftwareprogramma. Initieel zouden we tijdelijk twee 

systemen laten draaien. Na het uitstel hebben we deze keuze heroverwogen 

en kiezen we ervoor om alle lopende aanvragen over te zetten in het nieuwe 

programma. Die extra kosten die dat met zich meebrengt, kunnen we binnen 

het bestaande budget opvangen. Een positief gevolg van het uitstel is dat 

hierdoor de (te) krappe) voorbereidingstijd, minder krap wordt. Een groot 

deel van de werkzaamheden wordt immers binnen de bestaande formatie 

uitgevoerd en met het uitstel hebben we daarvoor meer tijd.

Welzijn 

Koggenland

paragrafen 91 Vennootschapsbelasting: de VPB over het eigen woningbedrijf wordt al sinds 

2016 betaald. De belastingdienst heeft het verzoek tot normaal 

vermogensbeheer nog altijd in behandeling. Is er zicht op wanneer hier een 

uitspraak over gedaan gaat worden? Bij onterechte betaling, wordt dan ook 

wettelijke rente terugbetaald?  

In 2019 heeft de inspecteur een onderzoek gedaan naar de feitelijke gang 

van zaken binnen het woningbedrijf om te kunnen beoordelen of er sprake is 

van VPB plicht of dat er sprake is van normaal vermogensbeheer.  De 

uitkomsten van dit onderzoek zijn doorgestuurd naar het ministerie. Het 

ministerie buigt zich er nu over en zal binnen 5 jaar (dus in 2021) met een 

uitspraak moeten komen. Als we geld terugkrijgen krijgen we daar ook rente 

over. Hoeveel dit is is niet duidelijk.

Technische vragen Jaarstukken 2019Technische vragen Jaarstukken 2019Technische vragen Jaarstukken 2019Technische vragen Jaarstukken 2019
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pvda/groenlinks 2 jeugd zie onze technische vragen van 17 mei - wat betreft het regionale masterplan 

en de oplopende administratieve kosten van 35% - hoe kan deze lastendruk 

worden geminimaliseerd? En heeft u zich aangesloten bij het regionale 

masterplan?

Het streven is om de bestuursopdracht voor het bovenregionale plan voor 

specialistsiche jeugdhulp (masterplan) voor de zomer door alle Westfriese 

colleges te laten vaststellen.   

pvda/groenlinks sport/recreatie hogere energiekosten voor Koggenhal en gymnastieklokalen: bent u er 

inmiddels achter wat de oorzaak hiervan is en op welke wijze we de kosten 

kunnen laten dalen? Zijn er investeringen nodig die uiteindelijk de kosten en 

baten in balans brengen

Het verbruik bij de gymnastieklocaties is nagenoeg gelijk t.o.v. enkele jaren 

terug. De prijsstijging en een overstap van gasleverancier heeft wel verschil 

gemaakt. De gasleverancier heeft in 2018 te weinig berekend wat in 2019 is 

verrekend. De renovatie in 2017 heeft een uitbreiding gehad op het gebied 

van ventilatie. Daar staat tegenover een reductie van energieverbruik door 

efficiënte verlichting en een hogere rendement van installaties. Om te 

bepalen dat het hogere energieverbruik wordt veroorzaakt door het 

ventilatiesysteem is eind 2019 een tussenmeter geplaatst.  Hiermee kan ook 

worden bepaald of het hogere verbruik herleidbaar is.

pvda/groenlinks wonen en 

ondernemen

verkoop openbaar groen: wegen de kosten die de ambtelijke organisatie 

maakt om deze verkoop te realiseren tegen de baten op? Kunt u ons inzicht 

geven in de administratieve en juridische kosten van de ambtelijke 

organisatie

Gemeente Koggenland is al een aantal jaar projectmatig bezig met de 

aanpak van in gebruik genomen gemeentegrond. Voor het merendeel van de 

situaties wordt een huurovereenkomst afgesloten. Incidenteel wordt de 

grond verkocht en heel af en toe wordt de grond weer teruggegeven in 

onderhoud aan de gemeente.  De structurele huurinkomsten waren in 2019 

afgerond € 40.000. Dit zal nog iets stijgen door nieuwe overeenkomsten. 

Daarnaast wordt jaarlijks grond verkocht. De inkomsten verkoop grond 

fluctueert jaarlijks sterk. Gemiddeld over de periode 2017 t/m 2019 waren de 

inkomsten  verkoop grond € 82.000 per jaar. In 2020 is in de begroting € 

100.000 aan inkomsten opgenomen. 

De lasten bestaan uit personele lasten van de afdeling Wonen & Ondernemen 

(€ 21.500 + € 7.500), ondersteuning  financiën (€ 7.500), ondersteuning 

juridische zaken (€ 5.000). Totaal betreft dit 

€ 41.500.

De conclusie is dat de baten hoger zijn dan de lasten.  In de ambtelijke inzet 

zit ook voorbereiding tot verkoop van gronden. Belangrijkste is echter dat de 

eigendommen goed geregeld zijn en er een goed overzicht is van de situatie 

en we alles op een eenduidige en transparante manier beheren.

pvda/groenlinks Lokale 

heffingen/kwijtsch

elding

In de paragraaf lokale heffing is zichtbaar dat het aantal toegekende 

kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing is gestegen van 190 naar 230. 

Deze stijging is opmerkelijk groot gelet op de gunstige economische situatie. 

Kunt u een toelichting geven op de oorzaken van de stijging? Verwacht u dat 

deze stijging zich de komende periode doorzet?

Het aantal toegekende kwijtscheldingen is gestegen vanwege het feit dat er 

In 2018 zijn er in onze gemeente nieuwe statushouders zijn gevestigd. De 

aanslagen gemeentelijke belastingen die zijn opgelegd aan de statushouders 

zijn in 2019 kwijtgescholden. 

pvda/groenlinks Onderhoud 

Kapitaalgoederen-

gemeentelijke 

gebouwen

Net als in 2018 is een deel van het onderhoud aan de gemeentelijke 

gebouwen doorgeschoven naar het volgende jaar. In 2018 was dit nog 

130.000, in 2019 gaat het om 171.000. Kunt u een toelichting geven op de 

redenen waarom het onderhoud steeds achterblijft bij de begroting? Kunt u 

ook aangeven of er sprake is van achterstallig onderhoud in de gemeentelijke 

gebouwen?

Eenmaal schuiven leidt tot een structurele verschuiving. Daarnaast doen we, 

met uitzicht op nieuwe MJOP’s, alleen noodzakelijk onderhoud. Verder ligt 

de nadruk het ene jaar meer op het gemeentelijk woningbedrijf en het 

andere jaar op het gemeentelijk vastgoed. Hier willen we meer balans in 

krijgen.

In 2020 worden er, conform de door de raad vastgestelde 

transformatieopgave, conditiemetingen (inspecties NEN 2767) uitgevoerd van 

de gemeentelijke gebouwen alsmede het woningbedrijf. Op basis van de 

resultaten wordt er eind 2020/begin 2021 een nieuwe 

meerjarenonderhoudsplanning en –raming opgesteld. Dit worden de nieuwe 

uitgangspunten voor de onderhoudsvoorziening alsmede de bedrijfsvoering. 

De nieuwe meerjarenonderhoudsplanning zal gebruikt worden voor de 

jaarbegroting 2021.

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud, onze gebouwen staan er goed 

bij. Binnen de NEN 2767 (conditiemeting onderhoudskwaliteit) kunnen de 

gebouwen gemiddeld worden ingeschat op niveau 2 en 3. Respectievelijk 

goed en redelijk. 

pvda/groenlinks Onderhoud 

Kapitaalgoederen - 

Water

In de paragraaf wordt verteld over de ontwikkeling rondom de mogelijke 

overdracht van het stedelijk water naar het waterschap. Kunt u aangeven hoe 

de huidige staat van onderhoud is van het Stedelijk Water?

Jaarlijks keurt het waterschap de watergangen op basis van de Legger in 

Koggenland, bij uitkeuring (niet voldoen aan de Legger) worden wij 

aangeschreven om de bewuste watergang weer op diepte te brengen. 

Hiermee gaat jaarlijks zo'n 30 tot 50 K in zitten om dit te waarborgen en zo 

voldoen we aan de voorwaarden.

pvda/groenlinks Paragraaf 

Financiering - 

financieringsbeho

efte

In de tekst wordt aangegeven dat Koggenland in 2019 gedurende het hele 

jaar een liquiditeitsoverschot had en dat dit overschot was ondergebracht bij 

het Rijk op grond van de regeling Schatkistbankieren. Hiertegenover staat 

geen vergoeding. Kunt u toelichting wat het gemiddelde bedrag was dat in 

2019 was ondergebracht bij het Rijk? 

Het gemiddelde bedrag dat in 2019 was ondergebracht bij het Rijk op grond 

van de regeling Schatkistbankieren was afgerond € 8 miljoen (momenteel 

staat er afgerond €4 miljoen op de "schatkistrekening").
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