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ELSMemo 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door diverse fracties zijn technische vragen gesteld n.a.v. de 1ste tussenrapportage. Hieronder 

treft u de vragen en beantwoording aan. 

 

Telefonische vragen gesteld door de Seniorenpartij Schagen 

 

Naar aanleiding van uw telefonische vragen over de 1e rapportage 2018 het volgende; 

 

1) Vraag over de kosten plaatsen ondergrondse restafvalcontainer te Petten. 

De kosten die we hier bij ramen zijn de kosten voor de gemeente. De gemeente is 

verantwoordelijk voor het “onroerende gedeelte” (graven gat, plaatsen betonnen bak) 

De kosten van het “hijswerktuig” en de container zijn voor de HVC (zitten in de 

dienstverleningsovereenkomst). De kosten die hier bijgeraamd worden betreft de kosten 

van het gemeentelijk deel. 

2) De € 200.000 uit de reserve innovatiezorgaanbieders wordt overgeheveld naar de 

reserve sociaal domein omdat we minder reserves willen hebben. (deze beide reserves 

hebben het zelfde doel) 

De zorgaanbieders kunnen nog wel een bijdrage krijgen als zij zich bezighouden met 

innovatieve zorg. 

3) Zoals in de rapportage wordt aangegeven wordt het kunstwerk de Zwaan verplaatst van 

het voormalige gemeentehuis te Schagerbrug naar de Jacob Ruysdaellaan. 

 

 

NB. We zijn bezig met jouw vraag waarom op een tablet het “tegeltje” /icoon niet wordt 

geopend. Dit moeten we afstemmen met een externe en wordt vervolgd. 

 

Vragen CDA 

 

- Waarom wordt de € 70.000,= extra uitgave voor accommodatiebeleid (bevriezen op 

niveau 2017) alleen voor 2018 opgevoerd en niet voor jaren 2019 – 2020 etc? 
 

In de 1e rapportage worden de bijstelling voor 2018 geregeld. Voor de meerjarenraming 

2019 en verder wordt dit verwerkt in de nota van uitgangpunten. In dit geval wordt het 

bevriezen van de eigen bijdrage voor verenigingen voor 2018 in de 1e rapportage 

meegenomen en de structurele doorwerking in de nota van uitgangspunten verwerkt. 

Kortom de bijdrage wordt wel degelijk doorgetrokken naar 2019 en verder. 

  

- Waarom levert “minder aanmaningen ivm dienstverlening (bellen)” een EXTRA last op 

van € 35.000,= ?  

 

Het gaat hier voornamelijk om minder opbrengsten. Door de dienstverlening te 

optimaliseren en de inwoners er op te wijzen dat de aanslag gemeentelijke heffingen 

nog niet betaald zijn door middel van een herinneringsbrief. Ontvang je minder extra 

opbrengsten in de vorm van invorderingskosten zoals vergoedingen voor de 

aanmaningskosten en de uit te vaardigen dwangbevelen. Deze vorm van 
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dienstverlening pakt dus zeer positief uit voor de inwoners, maar zorgt voor minder 

inkomsten voor de gemeente. 

 

- Onderstaand het verloop van de reserve buitensportaccommodaties over de periode 

2014 t/m 31-12-2017 
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Vragen fractie D66 
 

N.a.v, uw vraag over het verloop van de reserve buitensportaccommodatie deel ik 
onderstaand overzicht. 
 

 
 
 

 

 


