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Ons kenmerk: 18.056003 

*18.056003* 
Relatie met:   

 

GERTMMemo 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen van de SP 

 

1 Aangegeven wordt een batig saldo van € 640.000,00. Ook aangegeven wordt dat het 

dividend van aandelen Liander niet opgenomen mag worden omdat de 

aandeelhoudersvergadering het dividend nog niet goedgekeurd heeft. Als het dividend 

alsnog wordt goedgekeurd, stijgt het batig saldo dan met € 92.000,00 ? 

 

Antwoord: 

 Nee, dit wordt verwerkt in het jaar waarin het door Aliander wordt vrijgegeven.  

 

  

2.  Aangeven wordt dat een bedrag van € 122.000,00 ten behoeve van armoede 

bestrijding door het late beschikbaar komen, niet gebruikt kon worden. Is dit bedrag 

opgenomen in het batig saldo van  € 640.000,00? 

 

 Antwoord: 

 Ja, dit voordeel maakt deel uit van het batig saldo 

 

 

3.  De gegevens in het Sociaal domein zijn onduidelijk. In de inleiding wordt aangegeven 

dat er een batig saldo is. In de tabel sociaal domein wordt aangegeven dat er een 

tekort is van €686.000,00. In de  Staat  van de gemeente wordt aangegeven dat het 

sociaal domein een batig saldo  heeft van   €  285.000,00. Graag uitleg, dit is nogal 

verwarrend. 

 

 Antwoord: 

 Wij snappen de verwarring. Het sociaal domein in onze begroting/jaarrekening is het 

totaal van Samenleving en Openbaar gebied. Hierop is een tekort van € 686.000,-. Het 

openbaar gebied gedeelte heeft een tekort van € 369.000,- . 

Het andere deel, samenleving, sluit met een tekort van  € 317.000. In de toelichtingen 

wordt apart ingegaan op deze 2 onderdelen, waarbij in een aantal gevallen verwezen 

wordt naar eerdere rapportages, waarbij al budgetten in het sociaal domein (deel 

samenleving) naar beneden zijn bijgesteld. Wanneer de budgetten niet waren bijgesteld 

en er werd uitgegaan van de primaire begroting zou er een batig saldo zijn van  

€ 285.000,-. Ten opzichte van de bijgestelde begroting, is er sprake van een tekort. 

 

4.  Als er inderdaad sprake is van een batig saldo van € 285.000,00 is dit dan ook 

opgenomen in het batig saldo van € 640.000,00? 
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Antwoord: 

 Het batig saldo van € 285.000 is een vergelijk met de primaire begroting en is reeds 

ingeboekt in de 1e en 2e rapportage van 2017. 

 

5. In de jaarrekening wordt aangegeven dat er 200 woningen gebouwd zijn i.p.v. 300. 

Hoeveel van de gebouwde 200 woningen vallen binnen sociale koop/huur? 

 

 Antwoord: 

 In 2017 zijn 7 sociale huurwoningen gerealiseerd, en 9 sociale koopwoningen. In het 

eerste kwartaal van 2018 zijn er 48 sociale huurwoningen gebouwd en 19 sociale 

koopwoningen. 

 

 

Vragen van het CDA 

 

1 In tegenstelling tot het jaar 2016 zagen we in 2017 in het Sociaal Domein een tekort van 

meer dan € 680.000, = . Tijdens een verslag in de Auditcommissie hebben we begrepen 

dat dit veroorzaakt wordt door een grotere uitgave in de Jeugdzorg. 

 

Onze vraag Is wat de verklaring voor deze overschrijding  in de Jeugdzorg  is , of deze 

trend zich in 2018 doorzet  en of we hier in de begroting rekening mee hebben 

gehouden? 

 

Antwoord: 

Een van de oorzaken hiervan is dat alle GGZ-trajecten per 31 december 2017 zijn 

afgesloten. De reden hiervoor is de landelijke beëindiging van de huidige bekostiging via 

de Diagnose Behandel Combinatie (DBC).  

Daarnaast wordt er meer beroep gedaan op de jeugdzorg via de zorgaanbieders en de 

zijinstromers (huisartsen en jeugdartsen). 

De verwachting is dat deze trend zich voortzet, waardoor in de 1e rapportage 2018  ook 

voorgesteld wordt om het budget jeugdzorg structureel te verhogen. 

Hiermee wordt het begrotingsbudget en de meerjarenraming  voor de jeugdzorg op het 

niveau gebracht van de te verwachte kosten. 

 

2. Onlangs lazen we in de krant dat de gemeente Hollands Kroon een lening van 25 Miljoen 

moest afsluiten om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. 

Ik begreep uit de stukken in de krant dat deze is bedoeld om investeringen op korte 

termijn te kunnen betalen. 

De vraag vanuit onze fractie was of dit ook in onze gemeente aan de orde kan komen 

of dat wij voldoende liquide middelen hebben om aan onze verplichtingen te voldoen ? 

 

Antwoord: 

De afgelopen jaren konden we met kortlopende leningen (kasgeld) voldoende voorzien 

in onze liquiditeiten behoefte. Gezien het rentetarief voor kasgeldleningen (negatief) 

waardoor we geld ontvangen in plaats van rente betalen is dit gunstig. We hoefden 

daarom geen lang geld te lenen. Dit is onder meer een effect van het direct nemen van 

lasten van investeringen in maatschappelijk nut 

 

Op dit moment zijn er echter enkele grote investeringen gaande (o.a. Makado en 

Nieuwbouw scholen) die om liquiditeit vragen. Hiertegenover staat dat er in de komende 

jaren opbrengsten van grondverkopen te verwachten zijn. Aan de hand van de 

liquiditeitsprognose gaan we de komende periode bekijken of we kunnen   

volstaan met kasgeldleningen of dat we voor een langere periode geld gaan 

aantrekken. In de prognose nemen we ook de investeringen mee die voortvloeien uit het 

nieuwe coalitieakkoord.  
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We streven er naar om geen liquiditeitenoverschot te hebben omdat we dat verplicht 

moeten stallen bij de Rijksoverheid tegen een percentage van 0%.  

 

De huidige prognose is, dat we eind juni ongeveer € 10 miljoen aan kasgeld lenen. 

 

 

3. Tevens willen we graag weten of er binnen onze gemeente ook een Treasurybeleid is en 

of er ook een  Treasury Jaarplan is opgesteld. 

 

Antwoord:  

We hebben een Treasurystatuut (zie bijlage). We hebben geen jaarplan. Wij volstaan 

met een liquiditeitsprognose. 

 

4. Is er een overzicht welke kosten er voor het Zijper Museum vergoed worden en  welke 

subsidies er nog meer aan het ZM zijn verstrekt. 

In het jaarverslag kan ik hier 1 post (energie) over vinden maar hoor graag wat hier nog 

meer aan uitgegeven is. Het staat me bij dat er afgesproken is dat er ook jaarlijks een 

subsidiebedrag begroot is maar vind hier niet van terug in de jaarrekening. 

 

Antwoord: 

De subsidies staan verzameld in de jaarrekening en niet per organisatie. Wat het Zijper 

Museum krijgt staat hieronder. 

 

Subsidie 2018  

De subsidie bedraagt maximaal: 

(basis) activiteitensubsidie                      €   5.500,00  (inclusief korting van 10% i.h.k.v.  

                                                                                                    de bezuinigingen) 

Bijdrage in de huisvestingskosten           € 22.550,00 

 

Totaal:                                                        € 28.050,00*) 

 

*) zie bijlage. 

 

Aanpassingen Zijper Museum (in het Oostelijk Paviljoen) 

Aan het Zijper museum is een eenmalige bijdrage toegekend van € 108.500*) voor de 

kosten van levering en de noodzakelijke aanpassingen aan het pand.  

 

*) zie bijlage.  

 

Toegangsweg naar Zijper Museum 

De door het Zijper Museum te restitueren bedragen over de afgelopen jaren, in totaal  

€ 26.394,91, zijn gereserveerd voor de nog aan te leggen toegangsweg naar het Zijper 

Museum. 

 

 


