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Welzijn 

Koggenland

1 15 Beleidsindicatoren: Onder volkshuisvesting staan geen getallen over 2020 bij hoeveelheid nieuw gebouwde 

woningen per 1.000 woningen. Waarom niet?

De beleidsindicatoren zijn standaard en verplicht opgenomen kengetallen van het Rijk. Van 2020 zijn deze 

getallen nog niet bekend. Voor de volledigheid: in 2020 zijn in Koggenland 127 nieuwe woningen gebouwd

Welzijn 

Koggenland

2 37 Wandelroute netwerk Koggenland: In welke kern/dorp ligt de Grootweg? Het gaat hier om Berkhout. 

PVDA/GroenLinks 3 73 In de rekening van het woningbedrijf blijkt dat er een aantal afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 

en de zomernota. Deze afwijkingen duiden ons in ziens op de mogelijkheid eerder dan bij de jaarrekening 

met bijstellingen te komen en deze zodoende ook direct door te voeren in de begroting van het volgende 

jaar. Kan het college aangeven of de begroting voor het woningbedrijf nu op orde is of dat er in de 

begroting 2022 nog  bijstellingen nodig zijn.

Het woningbedrijf en de financiële ontwikkelingen moet beter geïntegreerd worden in de P&C-cyclus en is 

een van de onderdelen van de verbeteropgave. Dit traject loopt en daarom hebben wij inmiddels beter zicht 

op eventuele onder- en overschrijdingen. Deze zullen wij verwerken in de nazomernotitie 2021 en overige 

P&C producten. Hiermee verwachten wij voor de toekomst dat de verschillen tussen begroting en 

jaarrekening lager worden.   

PVDA/GroenLinks Accountants

rapport

21 De accountant geeft een reeks van aanbevelingen aan voor de verbetering van de bedrijfsvoering. Kan het 

college aangeven hoe zij met de organisatie deze aanbevelingen oppakt of het mogelijk is binnen de huidige 

budgetten en wat er eventueel aanvullend nodig is om eind 2022, deze aanbevelingen te hebben 

overgenomen en uitgevoerd?

De ambtelijke organisatie van de gemeente Koggenland is in ontwikkeling, na het zomerreces wordt de raad 

hierover geïnformeerd. Een deel van de door de accountant gedane aanbevelingen worden meegenomen in 

dit ontwikkeltraject en kunnen onderdeel worden van de dagelijkse gang van zaken. Echter, we zien ook dat 

taken en verantwoordelijkheden anders komen te liggen. Zo gaat de rechtmatigheid op korte termijn niet 

meer vastgesteld worden door de accountant, maar is het college daar verantwoordelijk voor (zie laatste punt 

accountant). De impact van dergelijke ontwikkelingen op de personele bezetting, en daarmee 

samenhangende budgetten, wordt meegenomen in de begroting van 2022. In de maanden juni en juli zijn 

meerdere bijeenkomsten gepland met de directie en het management om alle gevolgen in kaart te brengen.

Welzijn 

Koggenland

paragrafen 43 In de tabel kwijtschelding gemeentelijke belastingen staat bij de rioolheffing 2019/2020 "-*" vermeld, de 

uitleg hiervan ontbreekt echter.

De sterretjes op pagina 53 onder rioolheffing hebben betrekking op de volgende toelichting die ontbreekt:  

In de raadsvergadering van 17 dec 2018 heeft de raad besloten om vanaf 2019 is de rioolheffing om te zetten 

van en gebruikersheffing naar een eigenarenheffing, aangezien een eigenaar niet voldoet aan de 

voorwaarden voor kwijtschelding (ivf aanwezig vermogen) is er vanaf 2019 geen kwijtschelding meer voor de 

rioolheffing. 

PVDA/GroenLinks GR-en Algemeen Is het college bereid om bij de verbonden partijen aan te dringen op een compacte vormgeving van de de 

begroting en het jaarverslag? 

Politieke vraag

Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2020Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2020Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2020Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2020



VVD Algemeen Op diverse pagina's staan "verplichte beleidsindicatoren" maar deze staat zo nu en dan als n.n.b. vermeld of 

zijn leeg gelaten. Hoe verplicht is dit dan, dient dit nog aangevuld te worden voor de definitieve versie?

In de bijlage behorende bij artikel 1 van de regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016 heeft de minister de verplichte beleidsindicatoren genoemd die door 

gemeenten in de programma's en programmaverantwoordingen moeten worden opgenomen. De bron 

hiervan kan zijn het CBS, Bureau Halt, DUO en andere instellingen. Een deel van de beleidsindicatoren komen 

uit onze eigen gegevens en zijn geen landelijke gegevens van bekend, dit veld vullen we dan met n.n.b.   

VVD 1 6 APPA als de rekenrente later stijgt, komt er dan nog een (deel van het) bedrag terug? Als de rekenrente hoger is, dan is er inderdaad minder kapitaal nodig.  

Welzijn 

Koggenland

1 18 Loonsom: Er was een overschrijding van het budget voor extern ingehuurde medewerkers i.v.m. moeilijk 

vervulbare vacatures. Zijn deze inmiddels toch ingevuld? 

De openstaande vacatures zijn inmiddels ingevuld. Tijdens de coronacrisis is er extra inhuur nodig geweest 

omdat de invulling van vacatures vertraging heeft opgelopen. Dit effect is zowel in 2020 als in 2021 zichtbaar.    

welzijn 

Koggenland

accountantsr

apport

7 Notitie rechtmatigheidseisen: Het college heeft besloten om hiervoor in het voorjaar een nieuwe notitie voor 

op te stellen. Is dit al gebeurd? Zo nee, wanneer kunnen we die verwachten?

De notitie rechtmatigheidsvereisten voor 2021 is nog niet opgesteld. Dit heeft meerdere redenen:

 -Lokaal wachten we de evaluatie van het Resultaat gestuurd werken (RGW) af, de evaluatie heeft mogelijke 

gevolgen voor de notitie rechtmatigheid.

 -Regionaal wordt ook gewerkt aan een advies op de rechtmatigheid. Verwachting is dat dit in het Madivosa 

van oktober ter besluitvorming komt. De inhoud hiervan heeft ook invloed op onze lokale 

rechtmatigheidsvereisten.

We verwachten na vakantie (september/oktober) met een nieuwe notitie te komen, de evaluatie van RGW en 

de regionale notitie zullen dan ook bij ons bekend zijn zodat we dit kunnen verwerken. 

Welzijn 

Koggenland

2 23 Hoeveel bedraagt de stijging van de bijdrage van Koggenland t.b.v. de huisvesting van de bibliotheek 

locaties?

De huisvestingskosten voor de bibliotheek worden op basis van het convenant bibliotheekwerk 2020-2021 

(art. 13) jaarlijks geïndexeerd conform het advies van de VNG over de indexering van subsidies voor welzijn en 

cultuur; voor 2021 was dit 1,9%.

PVDA/GroenLinks 2 27 De reserve voor het sociaal domein is in 2020 volledig verbruikt. Kan het college aangegeven hoe zich dit 

verhoudt tot de rekening uitkomst w2020 voor het sociaal domein?

Uit het budget Eerstelijnsloket Wmo: Bijdrage overige overheid worden de regionale toezichthouders Wmo 

betaald. Vorig jaar is ten onrechte bij de zomernotitie een correctie uitgevoerd op dit budget. Dit heeft ertoe 

geleid dat de kosten voor de regionale toezichthouders 2020 niet binnen het budget vallen. De kosten over 

2020 zijn niet hoger dan verwacht en zonder correctie had dit budget ook toereikend geweest.

VVD 31 Bij kinderopvang worden inspecties en vandalisme in 1 onderwerp genoemd. Dat komt wat vreemd over? Het betreft de omschrijving in de administratie van de kostensoort 4343385 Inspecties en vandalisme. Voor de 

kinderopvang zijn er alleen kosten uitgegeven voor inspecties. Wij snappen de opmerking en vanaf 2022 

wordt deze kostensoort dan ook gesplitst naar inspecties en een aparte codering voor vandalisme.

VVD 34 Buurtsportcoach 49k structureel nadeel omdat het budget van het Rijk nog niet was ingezet. Kunt u dit nader 

toelichten? Is het verkeerd aangevraagd, is het nooit toegekend?

Het budget is toegekend, maar nog niet daarvoor ingezet in 2020. We zullen een voorstel doen om het 

hiervoor te bestemmen voor 2021 bij de nazomernotitie en het opnemen in de begroting 2022.



Welzijn 

Koggenland

2 34 Subsidie buurtsportcoach: het budget vanuit het rijk, € 49.000, was hier nog voor ingezet. Wat is er met dat 

geld gebeurd? Is dit op een andere post als incidenteel voordeel opgevoerd? Zo ja, waar?

Het budget was nog niet hiervoor ingezet in 2020. We zullen een voorstel doen om het hiervoor te 

bestemmen in 2021 in de nazomer notitie en op het te nemen in de begroting voor 2022.

Welzijn 

Koggenland

2 35 Eestelijnsloket WMO: Bijdrage overig overheid. Dit is me niet duidelijk, graag uitleg. Uit het budget Eerstelijnsloket Wmo: Bijdrage overige overheid, worden de regionale toezichthouders Wmo 

betaald. Vorig jaar is ten onrechte bij de zomernotitie een correctie uitgevoerd op dit budget. Dit heeft ertoe 

geleid dat de kosten voor de regionale toezichthouders 2020 niet binnen het budget vallen. De kosten over 

2020 zijn niet hoger dan verwacht en zonder correctie had dit budget ook toereikend geweest.

Welzijn 

Koggenland

1 14 Thema ondermijning: We zijn gestart met het project "Veilig Buitengebied". Wat is er gebeurd met het 

project "Schimmige Schuren"? Bestaat dat nog, of is "veilig buitengebied hiervoor in de plaats gekomen? 

 Project Veilig Buitengebied is inderdaad de nieuwe naam. 

VVD 1 18 Stijgende energiekosten huisvesting staan incidenteel, maart dit heeft toch een structureel gevolg? Ja, dat is correct. De structurele doorrekening nemen we mee in de nazomernotitie 2021.

Welzijn 

Koggenland

1 18 Huisvesting: Hoe komen we op een stijging van de energiekosten en verbruik van gas met € 20.000 terwijl er 

in 2020 heel veel thuisgewerkt is?

De energiekosten zijn gestegen en ondanks dat er door veel medewerkers is thuisgewerkt is het gebouw wel 

continue in gebruik geweest.

VVD 21 Investeringen geluids- en videosysteem, 0 realisatie. In de Raadszaal zijn ca. 2 jaar geleden nieuwe tv 

schermen geplaatst, Hoort dit niet in dit budget?

Klopt, de nieuwe schermen zijn in 2019 vanuit het krediet betaald. In 2020 zijn echter geen nieuwe 

investeringen gedaan, vandaar dat het op 0 staat. Het oorspronkelijke krediet was € 50.000,- er is nu nog € 

31.720,- beschikbaar.

Welzijn 

Koggenland

accountantsr

apport

8 Punt 13: Er wordt voorgesteld de adviezen van de FG bij de belastingapplicatie op te volgen. Is dit inmiddels 

al opgepakt? Zijn hier onrechtmatigheden geweest i.v.m. privacy?

Er zijn geen onrechtmatigheden geweest i.v.m. privacy. De adviezen van de accountant worden besproken 

met de betrokken afdelingen en medewerker. De toegekende rechten en rollen worden in 2021 beoordeeld 

en de bevoegdheden worden aangepast.  


