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Uw vraag :

Antwoord op uw vraag :

De coronapandemie heeft tot gevolg dat de doorontwikkeling van de dienstverlening vrijwel geheel on hold is
gezet. Dienstverlening is erg belangrijk, kan aangegeven worden welke dingen niet uitgevoerd zijn, of te
weinig? De dienstverlening verbeteren is een van de speerpunten van het traject wat ingezet is :
organisatieontwikkeling missie en visie en waar we als raad op 30 augustus een presentatie over gehad
hebben.

De doorontwikkeling van onze dienstverlening voor de inwoners en ondernemers in Koggenland sluit
inderdaad goed aan en staat centraal bij onze ambities voor de ontwikkeling van de organisatie en missie en
visie. Inmiddels is mede op basis van de resultaten van het bezoek van de mystery guest en input van De
Vliegende Brigade gesproken over de doorontwikkeling. De uitwerking hiervan vindt de komende maanden
plaats en maakt onderdeel uit van de organisatie ontwikkeling.

Wat willen we doen in 2021? Digitale toegangspoort wordt verbeterd? Hoe worden de inwoners, 10 tot 12 %
van onze inwoners van Koggenland die laaggeletterd zijn en vaak ook weinig digitale vaardigheden bezitten
benaderd?

Onze digitale dienstverlening gaat altijd naast onze fysieke dienstverlening om ook inwoners die moeite
hebben met onze online producten te helpen. Maatwerk dus en in aansluiting op onze missie en visie gaan we
ook steeds meer naar onze inwoners toe.

Een Doeteam uit de De Goorn heeft zich ingezet om vorm te geven an het gemeentehuis als buurthuis, de
zogenaamde buurthuisfunctie, deze doegroep zie ik niet in het rijtje terug. Wellicht kan nog contact met deze
doegroep worden opgenomen. Draagvlak creeren en input is fijn vanuit de inwoners.

Dit Doeteam had zichzelf opgeheven. Contactgegevens zijn bekend en voormalige doeteam leden worden
benaderd.
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Bij de voorjaarsnota is het idee geopperd om de doeteams die met groen en onderhoud te maken hebben een
jaarlijkse terugkomdag vanuit de gemeente te organiseren of vaker indien nodig, dit zie ik niet terug. De
wethouder was erg enthousiast over dit idee, bewoners vinden dit noodzakelijk.

Een jaarlijkse terugkomdag voor doe teams die met groen en/of onderhoud te maken hebben is ambtelijk niet
bekend (welke voorjaarsnota?). Uit de vele en nauwe contacten die wij hebben met de doe teams hebben wij
de wens/noodzakelijkheid ook niet kunnen halen en door de Corona was het de afgelopen periode niet
mogelijk om bijeen te komen.
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Er is een extra bijdrage Corona ondersteuning geweest volgens de decembercirculaire voor ondersteuning van
de culturele en educatieve sector. De vele verenigingen in onze gemeente. Zeer noodzakelijk en fijn. Zit er
voor deze sector ook nog gedeeltelijke ondersteuning volgend jaar in?

Binnen de gemeentebegroting is daartoe geen budget geraamd. Indien van het rijk extra budget zal worden
ontvangen voor een bepaald doel, zal worden voorgesteld dat budget daarvoor te bestemmen.
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Het sluiten van het gemeentehuis op vrijdag, geldt dat ook voor de mensen op de griffie? Of kan daar een
uitzondering voor gemaakt worden. De gehele griffie , 3 personen, werken op vrijdag. Zijn er meevallers te
bedenken waardoor het gemeentehuis niet dicht hoeft op vrijdag, er zijn ook veel inwoners( plusminus 600)
die daar baat bij zouden hebben.

De sluiting van het gemeentehuis op de vrijdagochtend geldt voor de contacten met inwoners, waardoor er
een besparing gerealiseerd kan worden doordat er geen baliebezetting nodig is. Medewerkers die werken in
de backoffice kunnen op vrijdagochtend blijven werken. Dit geldt ook voor de griffie. De sluiting van het
gemeentehuis, die dus alleen van toepassing voor de inwoners en niet voor de ambtenaren, op vrijdagochtend
is onderdeel van het pakket aan ombuigingen dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

De omgevingswet is uitgesteld, weer uitgesteld. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de gemeente en de
medewerkers? Of loopt alles volgens de planning?

‘Door het uitstel van de wet van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022 hebben we iets meer tijd om de invoering
van de wet goed te laten plaatsvinden. Risico is dat de wet nogmaals wordt uitgesteld waardoor de
werkzaamheden die nu worden uitgevoerd (bijv. opleidingen) later deels nogmaals moeten. Verder zijn we
afhankelijk van het tijdig gereedkomen van enkele digitale producten waaronder het DSO dat door de
landelijke overheid wordt gedaan.’ Aanvullend op hetgeen reeds in de Nazomernotitie staat, en ook
aansluitend bij de vraag van GBK wat de gevolgen voor de medewerkers zijn, nog het volgende. Je zou
kunnen denken dat mensen door het herhaalde uitstel gedemotiveerd raken en dat is een risico. Gelukkig zien
we dat (tot nu toe) niet gebeuren. De planning loopt, we verwachten tijdig gereed te zijn en het gehele
projectteam is hier nog steeds vol elan mee bezig.

Er zijn steeds meer pagina's nodig ( dit jaar 47) om de (na)zomernotitie te schrijven, komt dat dit jaar door alle
extra corona maatregelen of is dit een trend die niet meer te stoppen is? In 2019 waren het er 22 pagina's, in
2020 waren het er 27 en was er een samenvatting van 5 pagina's bij het raadsvoorstel. Wat is de verwachting
en de planning t.a.v. de zomernotitie. Komt er nog een samenvatting van 5 pagina's? is voor de raad fijn!

De NaZomernotitie van dit jaar is qua aantal pagina's inderdaad omvangrijker dan andere jaren. Dit heeft een
aantal oorzaken:
Bij de behandeling van de jaarrekeing 2020 heeft de gemeenteraad gevraagde om eerder geïnformeerd te
worden over zaken die effect hebben op het rekeningsresultaat. Om hier aan te voldoen zijn mutaties, die
normaliter onderdeel zouden zijn van het Jaarrekeningresultaat nu reeds via de NaZomernotitie inzichtelijk
gemaakt.
In het raadsvoorstel hebben we de belangrijkste zaken opgenomen.
Vanwege de Corona crisis is achterstand opgelopen in de ontwikkeling van medewerkers, teams en afdelingen.
Daar dient derhalve een inhaalslag te worden gemaakt en daarom het verzoek een deel van de niet gebruikte
middelen in 2021 terug te laten vloeien naar de algemene middelen en in de Begroting 2022 een nieuw
budgetverzoek te doen voor de benodigde middelen. De meester in je werk week betreft een periode van 2
weken waarin verschillende workshops en trainingen worden georganiseerd voor alle medewerkers. Daarnaast
gaan er meerdere leergangen van start. Er is een leergang voor ambtenaren en een leergang voor
leidinggevenden. Beide leergangen zijn ontwikkeld voor gemeente Koggenland en zijn onderdeel van de
organisatieontwikkeling en de verdere professionalisering van de organisatie.
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Voor cursus "Meester in je werk"en nog 2 leergangen specifiek voor Koggenland wilt u 40.000 euro
reserveren. Hoeveel cursisten worden dan geschoold voor dit bedrag?
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Op basis van het door uw raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet zijn wij bezig met de voorbereiding
op een raadsvoorstel over een benodigd investeringskrediet voor gymzaal en voorziening voor de jeugd. In
onderzoek is nu welke locatie(s) geschikt kunnen zijn en de keuze voor de locatie(s) wordt bij dat raadsvoorstel
betrokken. Uiteraard spelen hierbij de schoolbesturen/schooldirecties een belangrijke rol en willen wij ook
inwoners betrekken als de keuze invloed heeft op hun (woon)omgeving.

180.000 euro voor uitbreiding bernadetteschool Zuidermeer. Wat zijn hier de plannen

Het plan is om met ingang van het schooljaar 2022/2023 een extra lokaal gerealiseerd te hebben. Daartoe zal
de aanbouw van de voormalige Jozefschool in De Goorn worden gedemonteerd. Hiertoe wordt een
raadsvoostel voorbereid.

Pilot Taalboost, wordt deze cursus gegeven in het gemeentehuis?

Nee, het ziet er naar uit dat het taalpunt binnen gemeente Koggenland op de locatie in de Goorn van de
Bibliotheek gevestigd.

Leefstijlinterventies, eeen bedrag inzetten voor het beweegvriendelijk maken en vergroenen van
schoolpleinen. Zijn de schooldirecteuren op de hoogte van deze mogelijkheid? Weten zij hoe ze een beroep
kunnen doen op dit bedrag?

Dit is geld wat de gemeente onlangs van de VNG heeft ontvangen. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld
omdat wij meedoen aan het Preventieakkoord. Het plan is om een gedeelte van deze gelden in te zetten bij
het vergroenen-beweegvriendelijk-schaduwrijk en waterbergend maken van de schoolpleinen in Koggenland.
De schooldirecties Aluren en SKO zijn op de hoogte gesteld door wethouder Bijman.

Hier lees ik over de entrees naar gemeente Koggenland. Echter zien we het verfraaien van de entrees nog niet
uitgevoerd. Is al bekend hoe en wanneer hier vervolg aan wordt gegeven. Wanneer je bijvoorbeeld vanaf
Hoorn naar Berkhout komt is de entree naar dit mooie dorp namelijk erbarmelijk.

Naar aanleiding van de presentatie aan de gemeenteraad op 23 juni 2020 is een memo naar de gemeenteraad
gestuurd waarin een uiteenzetting is weergegeven van de mogelijkheden om de uitstraling van de entrees in
Koggenland te verfraaien. Hierbij moet worden gedacht aan wapenschilden van de dorpen op/nabij de
komborden of bloemrijke beplanting (bolgewassen en/of zaadmengsels). Uit de input van de participatie
kwam naar voren dat er geen aanleiding is om de kwaliteit (van de entrees) te verhogen behoudens extra
rondes voor beheer onkruid op verhardingen en plantsoenen. Dit onderwerp is bij de ombuigingen besproken
en hier is ook besloten om dit zoals beschreven op te pakken.

Voor de brug Oostmijzen is 110.000 euro gereserveerd. Gaat het lukken om de toezegging van de heer
Houtenbos om deze brug voor het einde van 2021 te realiseren waar gemaakt?

De prijsuitvraag voor de aanbesteding van de nieuwe brug Oost-mijzen is gedaan. We verwachten half
oktober een aannemer te hebben die de brug voor ons gaat realiseren, of de brug dit jaar nog wordt
opgeleverd is afhankelijk van de leverbaarheid van de grondstoffen en materialen. Let op! deze zgn
toezegging staat niet in de lijst van toezeggingen en de betreffende wethouder kan zich deze toezegging ook
niet herinneren.

Handhaving heeft een deel van controle en toezicht dit jaar niet uitgevoerd. Op welk gebied is er risico
gelopen?

Dit betreft twee soorten controles: de eerste op gebied van overtreding van de Alcoholwet. In dat verband is
er geen risico gelopen. Die controles konden geen doorgang vinden omdat de horeca wegens de lockdown
gesloten was. Tegelijkertijd was er door die sluiting natuurlijk ook geen mogelijkheid om een overtreding te
begaan. Het tweede soort toezicht was bij de vakantieparken op illegale bewoning. Die controles hebben
minder plaatsgevonden omdat we het niet verantwoord vonden om de toezichthouders bij mensen binnen te
laten controleren. Daardoor is de kans aanwezig dat illegale bewoningssituaties minder snel zijn gesignaleerd
en daar dan ook minder snel tegen is opgetreden.

Bomenbeleidsplan is die er? Op de website van gemeente Koggenland is hierover niets te vinden. Graag
zouden we dit beleid teruglezen.

Het bomenbeleidsplan wordt in 2022 opgesteld. De overname van de wegen HHNK (en daarmee ook de
bomen) heeft dan formeel plaatsgevonden. In 2023 wordt ook het feitelijke beheer en onderhoud
overgenomen. Overigens staat op blz. 47 van de nazomernotitie 2021 vemeldt dat het bomenbeleid in 2022
wordt opgesteld.

In het overzicht staat (x € 1.000) Dat lijk me niet correct.

De x 1.000 is in die staat onjuist. Het zijn de werkelijke bedragen die daar genoemd worden.

Bij "wat doen we in 2021?" wordt in de 2e alinea gesproken over een bijeenkomst in augustus waarin gekeken
wordt hoe de doorontwikkeling dienstverlening weer kan worden opgepakt. Deze bijeenkomst is inmiddels
geweest lijkt me. Is het nu bekend hoe het trajct verder wordt opgepakt?

Zoals wij in onze informatiebijeenkomst aan de raad op 31 augustus 2021 hebben gepresenteerd sluit de
doorontwikkeling van onze dienstverlening aan bij onze nieuwe missie en visie, organisatieontwikkeling en
inrichting van het gemeentehuis. Tijdens het recente overleg zijn diverse initiatieven naar voren gekomen, met
dankzij de input van De Vliegende Brigade. De consequenties (onder andere op het gebied van financien,
systemen, procedures) hiervan worden de komende maanden uitgewerkt. En moet leiden tot een concreet
voorstel aan het einde van het jaar. Daarnaast start bij de afdeling Wonen en Ondernemen een pilot met een
specifieke frontoffice. De resultaten van deze pilot worden ook meegenomen in de verdere ontwikkeling.
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voorzieningen Obdam. Is er inmiddels een locatie gekozen voor de nieuwe gymzaal aangezien de huidige
locatie niet geschikt bevonden is? En is er een locatie gekozen voor de vestiging van een huiskamervoorziening
voor de Jeugd&jongeren?
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Bij "wat doen we in 2021?" wordt gesproken over het beschikbaar stellen van € 40.000 om in extreme
groeiperiodes extra inzet toe te voegen. Met een natte, groeizame zomer was dit zeker aan de orde. Is dit
goed gelukt? Er is aan de inwoners gevraagd om ook een handje te helpen bij het vewijdereren van onkruid
etc. Is hier gehoor aan gegeven? Wat waren daar de reacties op?

In de periode juni en juli was sprake van extreme (onkruid)groei. Wij hebben daarom besloten om via de
mediakanalen uitleg te geven over de situatie en tevens de vraag te stellen aan de inwoners om vooral ook
zelf een handje mee te helpen. Het artikel heeft vooral begrip opgeleverd. Op een aantal locaties hebben
inwoners daadwerkelijk de handen uit de mouwen gestoken. Een mooi voorbeeld is in de wijk Wieken in
Avenhorn waar diverse bewoners, zowel jong als oud, ervoor hebben gezorgd dat de trottoirs, parkeervakken
en goten weer ontdaan werden van groen en vuil. De €40,000,- staat voor volgend jaar in de begroting en zal
worden ingezet om in de periode van extreme (onkruid) groei het beeld acceptabel te houden, hetgeen in
deze periode een grote uitdaging is en extra inzet noodzakelijk maakt.

Bijdrage nutsbedrijven is strucureel verhoogd van € 32.000 naar € 75.000.Verwacht wordt dat dit bedrag niet
volledig ingezet hoeft te worden. Wat gebeurt er met het restant van dit bedrag als we het inderdaad niet
volledig hoeven in te zetten? Moet dit dan retour?

deze onkostenvergoeding heeft als doel om na een jaar het trace' van de nutbedrijven na te lopen en waar
verzakkingen zijn opgetreden weer op te halen. Verwachting is dat niet dit gehele bedrag voor dit doel word
gebruikt. Dit zijn inkomsten die niet terug gegegeven hoeven te worden als deze niet datzelfde jaar gelijk
volledig worden gebruikt.

Bij MJOP bruggen RB 18-12-17 staan 2 verschillende bedragen. 173.000 en 137.000. Welke van de 2 is juist?
(Graag ook aanpassen in document. )
Men verwacht ipv 400k totaal 700k aan externe inhuur uit te geven, een fors verschil. En dat terwijl er al
1.332k is bijgekomen voor de bedrijfsvoering in vergelijking met 2020, waarbij een deel t.b.v. Formatie
uitbreiding op verschillende afdelingen was. Tezamen is het bijna 10% meer dan 2020, de hoeveelheid werk
en/of de hoeveelheid verlof zal niet dermate zijn toegenomen. Uiteraard is een deel voor algemene stijgingen
(CAO, pensioenen e.d.) maar dat nog is het gat erg groot. Hoe verklaart u dit? Is het percentage (aankomend)
zwangerschapsverlof zo hoog? Het percentage extern t.o.v. De totale loonsom zegt niet zoveel, als andere
gemeentes alleen advocaten en juristen inhuren en Koggenland een aantal harde werkers in uitvoerende of
ondersteunende functies, dan loopt dit percentage flink uit elkaar maar kunnen het net zoveel personen zijn.
Het bedrag voor het dorpsplein In Obdam wordt geraamd om het ruim het halve budget van het
oorspronkelijke bedrag voor het vitaal platteland. Is het een zekerheid dat dit bedrag uit dit budget gehaald
gaat worden, want dan zou het met de andere doe teams waar al een bedrag aan gekoppeld is zo kunnen zijn
dat eind 2022 het geld op is, terwijl nog niet eens overal een financieel plaatje bij is. Met andere woorden, als
we dit in stand willen houden zal er nieuw budget moeten worden vrijgemaakt?
Onder WMO/MOBW wordt genoemd dat er nog een college voorstel komt voor 260k. Wordt deze besteding
nog in 2021 verwerkt/gedaan of wordt er een budget vrijgemaakt voor 2022?

€173.000,- is het juiste bedrag.
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Eind 2019/begin 2020 (per gemeente afhankelijk) zijn er door de Westfriese gemeenteraden besluiten
genomen over de doordecentralisatie van taken en budgetten voor kwetsbare inwoners in Westfriesland. Een
van de besluiten gaat over de regionale reserve MO/BW. Er is afgesproken deze reserve af te bouwen naar
15% (2020), 10% (2021) en 5% (2022) van de rijksinkomsten MO/BW.
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MOBW: Er is een bedrag van € 737.000 afgeroomd van het regionale budget. N.a.v. de vaststelling van de
jaarrekening cntrumgemeente Hoorn. Dt is een groot bedrag. Graag uitleg hoe dit zit.

7

8

VVD

2

34

VVD

3

46

VVD

3

47

VVD

2
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Het bedrag aan externe inhuur is met deze verhoging in 2021 gelijk aan de voorgaande jaren. In Koggenland
is de inhuur slechts ca, 5,2 % van de loonsom, waar deze in andere gemeentes tussen de 15 en 20% ligt. Het
type inhuur is in alle gemeentes vrijwel gelijk. De in de vraag genoemde formatie-uitbreiding is onderdeel van
het totaalpakket aan ombuigingen. Deze uitbreiding vindt plaats in 2022 en worden meegenomen in de
begroting over 2022.

De geraamde investering voor een mogelijke realisatie van een dorpsplein in Obdam vergt inderdaad een heel
forse investering. Indien het college met een voorstel voor uitvoering komt (in welke vorm en omvang dan
ook) zal in het voorstel aandacht zijn voor een passende dekking, dit gelet op dé vraag of dekking uit Vitaal
Platteland voor dit omvangrijke plan wel de juiste is.
Het college heeft op 16 augustus ingestemd met het voorstel € 260.000 in te zetten voor de uitvoering van het
beleidsplan en de doordecentratisatie van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Van dit budget
verwachten we in 2021 € 20.000 euro besteden en voor 2022 wordt voorgesteld € 240.000 beschikbaar te
stellen.

Als (alle) subsidie wordt de inrichting openbare ruimte wordt toegekend blijft er 800k over. Dit betekent dat
gemeente Koggenland minder uit gaat geven en dit bedrag terug kan naar de algemene reserve? Het lijkt dat
er pas 1% van het budget is gerealiseerd, dat lijkt wat aan de lage kant. Kunt u dit nader verklaren?

doordat niet het volledige bedrag wordt gebruikt zal de kapitaallast inderdaad minder zijn aangezien de
periode waarover word afgeschreven 40 jaar is. De huidige stand van de reserve is rond de 1 miljoen euro,
hiervan zal nog wel het meerwerk moeten worden betaald.

Kan het onderzoek naar de constructie van de brug Oost-Mijzen ook nog een gebrekkig ontwerp uitwijzen,
waardoor de kosten kunnen worden verhaald op de aannemer?
Alle risico’s hebben groene vinkjes, waarmee ‘loopt conform planning’ wordt bedoeld. Dit is niet de juiste
manier om risico’s te merken, dit ziet er uit alsof het allemaal prima gaat en ons niets afwijkend kan
overkomen, we weten allemaal dat er wel degelijk risico’s zijn die niet goed beheersbaar zijn. Toch?

De aannemer die de brug gebouwd heeft is helaas failliet gegaan, eventuele gebreken zijn niet te verhalen bij
de aanemer.
We geven via de NaZomernotitie inzicht in de voortgang van de activiteiten en doelstellingen vanuit de
begroting 2021. Per activiteit wordt de voortgang weergegeven op diverse onderdelen, te weten: inhoud,
financien, planning en risico's. De risico's die we hier bedoelen zijn de risico's die betrekking hebben op de
voortgang van de activteit of realisatie van de doelstelling in gevaar kunnen brengen. Als daar een groen
vinkje staat bij het onderdeel risico dan verloopt dat onderdeel volgens planning.
Dit zijn dus andere risico's dan die genoemd worden in de begroting in de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
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Aangegeven wordt dat door de vestiging van een gezin waarvan de kinderen extra zorg gaan ontvangen er
een tegenvaller zal optreden.

a. Kunt u aangeven in welke orde van grote u deze tegenvaller inschat?

Op dit moment is de inschatting dat de kosten voor de zorg aan dit gezin in 2021 ca. 1 miljoen euro bedragen,
het exacte bedrag is nog niet bekend . Gelet op de hoogte van deze kosten komt de gemeente Koggenland in
aanmerking voor een (eenmalige) financiële compensatie voor deze kosten. Hiervoor zal een aanvraag worden
ingediend. Hoe het vervolgtraject in 2022 er uit zal zien, is nu lastig te voorspellen. Duidelijk is wel dat er de
nodige zorg nodig zal blijven voor dit gezin.

b. Kunt u toelichten hoe deze kosten zich verhouden tot de landelijke problematiek van het
woonplaatsbeginsel?

b. De gemeente Koggenland zal ook op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel (financieel)
verantwoordelijk blijven voor dit gezin.

b. Kunt u tevens aangeven in welke de problematiek van het woonplaatsbeginsel zich in Koggenland
voordoet?

b. Naar verwachting zullen ca. 10 kinderen op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel Koggenland gaan
‘verlaten’. Hoeveel kinderen we ‘overgeheveld’ krijgen van andere gemeenten wordt de komende maanden
duidelijk. In de zomernotitie 2022 komen we hier op terug.

c. U geeft ook aan dat de gemeente extra middelen voor jeugdzorg gaat ontvangen, welke bewegingsruimte
geven deze extra middelen en is de tegenvaller hiermee op te vangen?

c. Het college heeft in juni jl. besloten om van de extra middelen van € 390.000,- een deel in te zetten voor
andere (jeugdzorg) doeleinden. Het resterende deel zal in regionaal verband worden ingezet in 2021 en 2022
ten behoeve van de thema’s waar deze middelen vanuit het rijk ook beschikbaar voor zijn gesteld (o.a.
wegwerken wachtlijsten en poh jeugd ggz).
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Studiekosten: voorgesteld wordt om de lagere uitgaven (€ 40.000) te reserveren en daartoe een voorstel te
doen bij de begroting 2022. Reserveren van niet uitgegeven middelen kunnen natuurlijk alleen plaatsvinden in
de jaarrekening, jaar waarin de middelen "over" zijn. Vervolgens kunt u deze vanuit de reserve inzetten in het
volgende jaar of een daarna volgend jaar. Kunt u aangeven waarom u niet nu direct als besluit voorstelt de
middelen bij de jaarrekening te reserveren? De begroting van het volgende jaar is ons inziens niet het moment
om reseveringen te maken in een lopend jaar.

Vanwege de Corona crisis is achterstand opgelopen in de ontwikkeling van medewerkers, teams en afdelingen.
Daar dient derhalve een inhaalslag te worden gemaakt en daarom het verzoek een deel van de niet gebruikte
middelen mee te nemen naar het komende jaar.. De meester in je werk week betreft een periode van 2 weken
waarin verschillende workshops en trainingen worden georganiseerd voor alle medewerkers. Daarnaast gaan
er meerdere leergangen van start. Er is een leergang voor ambtenaren en een leergang voor leidinggevenden.
Beide leergangen zijn ontwikkeld voor gemeente Koggenland en zijn onderdeel van de
organisatieontwikkeling en de verdere professionalisering van de organisatie. Dit bedrag zal via de
resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 worden toegevoegd aan het budget voor 2022. We vermelden
deze ontwikkeling ook in de nazomernotitie om u hierover tijdig te informeren.
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Conform de afspraak met uw raad worden voorstellen die een investering vragen van meer dan 30 mille aan
uw raad voorgelegd

PvdAGroenlinks

1

16

Doeteams: aangegeven wordt dat er bedrag van € 815.000 beschikbaar is in de reserve bevordering vitaal
platteland voor de financiering van de kosten van de doeteams conform "onderstaande". Vervolgens volgt er
een overzicht met toegezegde bedragen (afgerond € 100.000), diverse concrete bedragen ( € 735.000) en 8
intiatieven met "nog geen indicatie". Opgeteld gaat dit de beschikbare financiering overschrijden. Kunt u
aangeven wanneer de raad een voorstel krijgt over de beoordeling van de bedragen, de eventueel te maken
keuze of een aanvullend dekkingsvoorstel?
De hogere kosten van kwijtschelding HVC (bedoelt is wellicht afvalstoffenheffing) worden gepresenteerd als
structureel nadeel. Kunt u aangeven waarom deze hogere lasten niet betrokken gaan worden bij het nog vast
te stellen tarief 2022? Dit zou betekenen dat er sprake is van een incidenteel nadeel en de overige
dienstverlening niet extra onder druk hoeft te staan. Bovendien is de beleidslijn dat er sprake is van
kostendekkende tarieven.

In november 2021 worden de belastingverordeningen bij uw Raad aangeboden. De kwijtschelding en de
kostendekking worden hierbij betrokken.
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In de voortgang investeringen wordt aangeven dat bij diverse kredieten de uitgaven nog gaan plaatsvinden.
Hierbij volgen wellicht nieuwe kredieten voor het jaar 2022. Kunt u toelichten of de organisatie is staat is om
deze investeringen in 2022 af te ronden zonder dat dan de kredieten voor 2022 weer moeten worden
doorgeschoven?
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De extra uitgaven voor inburgering worden gedekt uit middelen voor de verhoogde asielinstroom 2016 en
2017. Moet dit worden opgevat als een specifieke uitkering van het rijk die nu pas (4 jaar later) wordt
uitgekeerd? Worden er ook over de jaren 2018 t/m 2020 nog extra bedragen verwacht?
In de tabel worden diverse bedragen opgevoerd die kleiner zijn dan € 25.000. Wij gaan graag uit van
vertrouwen en verwachten eerlijk gezegd dat u in overzichten de kleine bedragen voortaan samen vat onder
de titel "overige diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000). Dat lijkt ons passend bij wat compactere
documenten. Kunt u toezeggen dat u deze regel in de toekomst zult toepassen?
Sportcomplexen. Aangegeven wordt dat aan de sportraad € 40.000 is "betaald" om corona gerelateerde
klachten te verminderen. Kunt u toezeggen dat er verslag gedaan over de besteding van deze middelen? Zo
ja, wanneer mogen wij dat verslag tegemoet zien?
Kosten woningaanpassing. Aangegeven wordt dat door twee woningaanpassingen er een overschrijding is van
€ 250.000 in 2021. Voor de aanpassingskosten geldt deze oplopen tot € 300.000. (per stuk?). Kunt u aangeven
hoe deze overschrijdingen op langere termijn zijn meegewogen in de bepaling van het benodigde
weerstandsvermogen? Kunt u tevens aangeven of gelet op de omvang het gewenst is om hiervoor apart een
reserve in te stellen?
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Jaarlijks beoordelen wij of de kredieten die nog niet helemaal zijn benut afgesloten kunnen worden of dat die
nog voortgezet moeten worden naar het jaar daarop. Voortzetting kan alleen indien op grond van een goede
onderbouwing blijkt dat voortzetting gewenst is. Het is niet mogelijk om vooraf aan te geven of alle kredieten
in 2022 zijn afgerond omdat allerlei ontwikkelingen van invloed kunnen zijn (bv. corona,
organisatieontwikkeling, regionale samenwerking) op het wel of (nog) niet kunnen realiseren van de
activiteiten waarvoor de kredieten bedoeld zijn.
De middelen voor de verhoogde asielinstroom 201 6 en 2017 en 2017 ontvangen. Het ging hier niet om een
specifieke uitkering, de middelen waren onderdeel van het gemeentefonds. Deze middelen waren nog niet
volledig uitgegeven. Over de jaren 2018 t/m 2020 worden er geen extra bedragen verwacht.
De Auditcommissie beoordeelt de financiële stukken o.a. op leesbaarheid en volledigheid. Mogelijke
verbeteringen en aanbevelingen worden in de auditcommissie besproken en de auditcommissie brengt
vervolgens verslag en/of advies uit aan de raad.
Jaarlijks ontvangen wij binnen 4 maanden na afloop van het kalenderjaar, van de Sportraad een financiele
verantwoording van de besteding van de ontvangen middelen. Voor 2020 hebben wij die in mei 2021
ontvangen. De verwachting is dat wij dit ook in mei 2022 ontvangen
De twee woningaanpassingen gaan totaal €300.000 kosten.
In de begroting 2022 is onder de risico’s een post opgenomen voor de Wmo en Jeugd waaruit de overschrijving
van dit budget, doordat we te maken hebben met een openeinderegeling, gedekt kan worden. Het is daarom
niet nodig om een aparte reserve hiervoor in te stellen. Door de nieuwe verordening WMO die in het voorjaar
is aangenomen is het risico wel kleiner geworden.

In het overzicht Wonen/ondernemen wordt een nadeel gepresenteerd onder het kopje reserves van € 1,5
miljoen voor het grondbedrijf. In de toelichtende tabel staat één winstneming voor 2021 aangekondigd van €
515.000 voor de Buitenplaats. De andere mutaties komen ten laste van de lopende grondexploitaties waarbij
aangegeven wordt dat dit niet per definitie effect heeft op de GREX. Kunt u aangeven waarom het resultaat
ten gunste van reserve in programma 3 niet gepresenteerd wordt als (827 Woningbedrijf en 515 grondbedrijf)
€ 1,542 miljoen voordelig? Uiteraard met in achtneming dat de grondexploitaties bij de jaarrekening pas
defintief worden beoordeeld. Ons inziens is het meetellen van de uitgaven in de grexen zonder totale
actualisatie niet bedoeling.

Er zijn binnen het grondbedrijf twee type mutaties.

De raad stelt de begroting vast als lasten en baten en daaraan gekoppeld een resultaat voor bestemming,
mutaties op reserves zijn een besluit van de raad. Het raadsbesluit zoals het voorligt gaat "enkel"over het
saldo. Ons inzien is het een vereiste dat u de wijziging als gevolg van de nazomernotitie opstelt conform de
BBV voorschriften. Dan ziet de raad ook hoeveel de lasten en de baten worden verhoogd én wat de betekenis
is voor de controletolerantie in de beoordeling van de jaarrekening. Kunt u ons deze opstelling verstrekken
voordat de raadsbehandeling plaatsvindt? Kunt u tevens toezeggen dat in toekomst deze opstelling standaard
in de nazomernotitie als bijlage wordt opgenomen?

De mutaties van de Nazomernotitie worden vastgelegd in een begrotingswijzging Hierin worden alle
wijzigingen opgenomen en krijgt u het inzicht dat u vraagt. De begrotingswijzging zal worden gevoegd bij de
beantwoording van uw vraag.

Algemeen: Als wij akkoord gaan met de zomernotitie als geheel is het voor ons als CDA-fractie nog geen
goedkeuring voor individuele uitgaven. Mogen wij er van uit gaan dat er voor uitgaven nog steeds
deugdelijke raadsvoorstellen worden gedaan?

Indien u instemt met het raadsvoorstel bij de Nazomernotitie zoals die nu voorligt stemt u ook in met alle
hierin opgenomen begrotingswijzigingen en geeft u goedkeuring aan de " individuele uitgaven" . Indien u
het hier niet mee eens bent kun u een amendement indienen om anders te besluiten.

De eerste is een tussentijdse winstneming welke direct meetelt in het Jaarrekeningresultaat van het
Grondbedrijf.
De tweede zijn mutaties in de planning welke budgetneutraal verlopen, deze mutaties worden verrekend via
de boekwaarde van de grex.
De huidige verwachting is dat het resultaat 2021 binnen het Grondbedrijf uitkomt op circa € 515.000.
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Doe teams: Bedragen en projecten. Mogen wij van de aanvragen boven de vooraf aangegeven grenzen wel
nog raadsvoorstellen verwachten?

Conform de afspraak met uw raad worden voorstellen die een investering vragen van meer dan 30.000 aan uw
raad voorgelegd.
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Uitbreiding Bernadetteschool: € 188.000 voor een extra lokaal.
Mogen wij wel nog een raadsvoorstel tegemoetzien?

Het plan is om met ingang van het schooljaar 2022/2023 een extra lokaal gerealiseerd te hebben. Daartoe zal
de aanbouw van de voormalige Jozefschool in De Goorn worden gedemonteerd. Hiertoe wordt een
raadsvoostel voorbereid.
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Beschermd wonen WMO: 737.000 voordeel, komt er nog een voorstel van € 260.000 als eerste besteding?
Mogen wij voor de rest van dat bedrag nog een voorstel verwachten?

Het college heeft op 16 augustus ingestemd met het voorstel om tijdelijk extra formatie beschikbaar te stellen
voor een opbouwwerker en het realiseren van diverse activiteiten en interventies ter bevordering van sociale
inclusie ter voorkoming van overlast, voorkomen van afname van de leefbaarheid en voorkomen van
maatschappelijke opvang (totaal €260.000). Het restant bedrag is vrijgevallen ten gunste van de algemene
reserve. Vanuit Welzijn en Zorg verwachten we, voor dit doel, geen extra aanvraag.
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Omgevingswet: Waarom is de verwachting dat er een grote toename aan vergunningsaanvragen?

Gelijk met de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging inwerking. Die laatste wet regelt dat
iedereen die iets wil bouwen, vanaf dat moment van inwerkingtreding een particuliere partij
(Kwaliteitsborger) moet inhuren om de bouw te controleren. De legeskosten zullen daardoor wel iets lager
worden maar tegelijkertijd maakt de aanvrager dan wel kosten voor zo een Kwaliteitsborger. Daarbij is de
verwachting dat men uiteindelijk duurder uit is onder die nieuwe wet en dat zal voor velen reden zijn om nog
net voor inwerkingtreding de aanvraag in te dienen. Daarnaast zien we nu al een enorme toename in de
aantallen vergunningaanvragen tijdens de pandemie. En weten we ook dat (net als indertijd bij de invoering
van de Wabo) bouwers liever kiezen voor een aanvraag nog in te dienen onder het bij hun bekende regime.
Deze drie zaken bij elkaar zijn redengevend voor de verwachte toename.

