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Vraag  Antwoord 

  
 Blz. 3 (speerpunten). Regionaal uitvoerings-
programma de “Kop Werkt”  
- ontwikkeling Noordzeekust, waaronder verdere 
ontwikkeling Petten;  

- herontwikkeling onderzoekslocatie Petten Energy & 
Health campus;  

- uitvoering dorpsontwikkelingsplan Oude Sluis  
 
Vraag: Met betrekking tot de Kop Werkt doen we een 
investering van 1,8 milj. Is een forse bijdrage aan de 
regio, kunt u uitleggen wat we daarvoor terug krijgen, 
en hoe zich dat verhoud tot andere gemeentes. 
 

Het is de bedoeling dat lokale en regionale projecten uit 
de vier Kopgemeenten, zoals opgenomen in het 
Investeringsprogramma (vaststelling gemeenteraad mei 
2016), worden uitgevoerd met een bijdrage van de 
provincie. De regio gemeenten leggen gezamenlijk 15 
mln. in en de provincie is verzocht tevens 15 mln. in te 
leggen. Uiteindelijk moet het programma een bijdrage 
leveren aan een vitale en leefbare regio. De bijdrage is 
per inwoner en dit geldt tevens voor de andere 
regiogemeenten. De projecten en de bijdrage uit het 
investeringsprogramma zijn in vrijwel gelijke verhouding 
verdeeld over de vier gemeenten. 

 Bovenaan Blz. 5 (planning) schrijft u, In verband met 
een toename van het aantal vierkante meters 
vrijkomende agrarische bebouwing ontwikkelen wij 
hiervoor onze eigen toolkit.  
Vraag: wat is dit? Wat bedoelt u daar mee? 

Omdat de verwachting gerechtvaardigd is dat er de 
komende jaren meer leegstand en mogelijk 
verrommeling zal plaatsvinden in het buitengebied zal in 
2017 worden nagedacht over (alternatieve) 
mogelijkheden voor deze vrijkomende agrarische 
bebouwing. 
 

 Blz. 11  Vastgoedportefeuille.  
Vraag: zijn nu alle pacht en huurcontracten ingevoerd 
in het systeem, zo ja kunnen wij hier een overzicht 
van ontvangen. 
 

Alle huur- en pachtcontracten zijn ingevoerd in het 
systeem en worden gefactureerd. 
Er wordt geen overzicht van verstrekt, omdat het gaat 
om interne bedrijfsvoering. 

Blz. 12 ( Indicator).  
Vraag: Het rendement van de portefeuille komt uit op 
0, waarom wordt er met 0 gerekend en niet met een 
percentage van 1 ½ tot 2% het z.g. inflatiepercentage? 
 

Wat wij hier mee bedoelen is dat het rendement wat wij 
willen behalen op ons vastgoed minimaal nul is. 

Wat is er nog beschikbaar aan startersleningen 
(blz. 45) 

Het fonds voor startersleningen is in de loop van 2014 
uitgeput. Vanaf dat moment zijn er geen 
startersleningen meer verstrekt omdat er geen gelden 
beschikbaar waren.  
De bestedingsruimte is dit jaar opgelopen naar ca. 
€575.000,- doordat er een aantal leningen in zijn geheel 
zijn afgelost.  
De huidige verordening voor de startersleningen dient 
geactualiseerd en aangepast te worden. 
 

Streven ziekteverzuim 2017 4%, wat is het 
ziekteverzuim nu? Blz. 64 
 

Voor 2016 is voor het ziekteverzuim een streefcijfer van 
5% gehanteerd en voor de langere termijn was het 
streven gesteld op een percentage dat lager is dan het 
landelijk gemiddelde in de klasse van onze 
gemeentegrootte. In het verlengde hiervan is het 
streefcijfer voor 2017 gesteld op 4%. Dit is ambitieus, 
mede omdat verlaging van streefcijfers onder het 
gemiddelde in de praktijk veel moeilijker is te bereiken 
dan een verlaging van een hoog ziekteverzuim-
percentage. 



Het ziekteverzuimpercentage over de laatste 12 
maanden bedraagt  6,2% en ligt ruim boven het 
streefcijfer. Dit is veroorzaakt door de categorie ‘zeer 
langdurend verzuim’ (meer dan 12 maanden). In de 
categorieën ‘kortdurend’ en ‘middellang’ is het verzuim 
ongeveer gelijk gebleven en bij de categorie 
‘langdurend’ is het verzuim afgenomen. Gezien het feit 
dat de afgelopen maanden een aantal zeer langdurig 
ziekteverzuimgevallen niet meer op deze lijst 
voorkomen, is de verwachting dat het percentage over 
2016 in het 4e kwartaal van 2016 zal gaan dalen en deze 
lijn zich doortrekt naar 2017. 
 
Met goede individuele ziekteverzuimbegeleiding, 
frequent sociaal medisch overleg met leidinggevenden 
en training van management en medewerkers wordt het 
beïnvloedbare verzuim intensief besproken én een 
voorspoedige re-integratie bevorderd om het totale 
ziekteverzuim zoveel mogelijk terug te dringen richting 
de streefcijfers. 
 

Weerstandsvermogen nu 1.9, een daling van 0,1 % 
waar ligt dit aan? Blz.54. 

Het structurele weerstandsvermogen was 4,2 (zie 
begroting 2016) en nu 1.9. De terugloop is dus groter 
dan 0,1%. Deze terugloop wordt veroorzaakt doordat de 
ozb het afgelopen jaar is gestegen. Hierdoor is er 
minder ruimte beschikbaar om deze in de toekomst te 
laten stijgen. 
Ook zijn de structurele risico’s toegenomen door het 
vraagstuk rondom de precario op leidingen. 
 

Pag 31 Raming 2020 € 27.867 terwijl er dan veel meer 
ouderen zijn. De vergrijzing  in Schagen is dan veel 
hoger dan er jongeren bijkomen.  
 

Het budget dat u benoemt richt zich niet specifiek op 
ouderen. In het algemeen geldt dat de ontwikkeling in 
aantallen van o.a. ouderen, jongeren etc. t.o.v. de 
budgetten jaarlijks wordt bekeken. Mocht deze 
ontwikkeling zo zijn dat de aantallen meer dan 
evenredig stijgen dan wordt dat in een volgend 
begrotingsjaar aangepast.  
 

Pag36 (financieel overzicht) waarom geen stelposten 
in 2017 en 2018? 
Waarom is bij de raming 2018 de stelpost een plus 
bedrag? 2017, 2019 en 2020 zijn min bedragen.  
 

De stelposten aan de lasten- en batenkant moeten met 
elkaar verrekend worden. 
De stelpost 2017 heeft betrekking op de het te 
realiseren voordeel wat we denken te behalen op de 
afschrijvingslasten. Deze post wordt in de loop van 2017 
functioneel verwerkt.  
De bedragen betrekking hebbende op de overige jaren 
zijn correcties op de cijfers van deze jaren die we 
functioneel nog moeten verwerken. 
 

Pag 68 Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland 
Deelnemers Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. 
Hollands Kroon ook? Na uit de COWWI te zijn gestapt.  
 

Ja Hollands Kroon ook. Het uittreden bij het COWWi 
heeft geen effect op de deelname Gesubsidieerde 
Arbeid Kop van Noord Holland. 
 

  



De gemeente Schagen is aandeelhouder in de N.V. 
Van 2914 aandelen A heeft Schagen 72 aandelen in 
haar bezit. 
Wat betekent deze A? 
 

De N.V. Huisvuilcentrale heeft haar aandelen verdeeld 
in aandelen A en aandelen B. De gemeente Schagen 
heeft aandelen A. 
Aandelen A zijn geplaatst bij gemeenten. Aandelen b 
zijn geplaatst bij waterschappen. 
 

In de diverse staatjes en overzichten zitten kleine 
verschillen in de optellingen van de diverse cijfers 

Deze verschillen worden veroorzaakt door afrondingen 
en hebben verder geen doorwerking naar het saldo. 
 

 
VVD 

Vraag  Antwoord 

  
Onderzoek naar inzet van vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs in het onderwijs. 
(door tussenkomst van Sportservice) Wat moeten wij 
als gemeente hiermee? 

Het Ministerie van OCW wil graag dat de scholen en 
gemeenten zich inzetten bij het realiseren van de 
doelstelling “meer bewegings-onderwijs” in schooljaar 
2017-2018, dat elke basisschoolleerling minstens twee, 
maar het liefst drie, lesuren bewegingsonderwijs per 
week krijgt van een bevoegde (vak)leerkracht. Per 
gemeente wordt bekeken welke ondersteuning zij 
verder nodig hebben.  
Niet alle scholen beschikken over vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs. Aangezien Sportservice beschikt 
over de vakleerkrachten willen wij deze hiervoor 
inzetten. 
 

Begroting 2016 
2016            2017            2018            2019 
4.853,5         3.839,0         3.835,3         3.835,3 
Begroting 2017 
2017            2018            2019            2020 
42.114          42.594          43.076          44.027 
Wij begroten dus meer dan voorzien in 2015, ondanks 
dat we o.a het Accommodatiebeleid hebben 
aangepast. 
 

De vergelijking die wordt gemaakt en de conclusies die 
hieruit worden getrokken zijn niet juist. Er wordt 
namelijk een vergelijking gemaakt tussen 1 resultaat in 
2016, namelijk (resultaat 1.1 lasten) met het saldo op 
het gehele sociale domein in 2017.  

Leerlingenvervoer is aardig omhoog gegaan, van 
564200 naar 68900 Euro, waar komen de 
extra kosten vandaan? 

De extra kosten zijn het gevolg van de nieuwe 
aanbesteding. Bij de gunning van de aanbesteding is 
geselecteerd op de kwaliteit van het vervoer. Als gevolg 
van de kwaliteitscriteria is er een hogere prijs 
uitgekomen. 
 

Jeugdhulp is gegaan van 6.62200 naar 7.74900  Euro 
in 2017, waar komen de extra kosten vandaan? 

De toename van dit budget heeft diverse oorzaken. Ten 
eerste was het budget PGB jeugd ad € 493.000 in de 
begroting 2016 gekoppeld aan een ander resultaat (2.1 
burger en bestuur). Dit is in de begroting 2017 hersteld. 
Daarnaast is in de begroting een budget van € 130.000 
meegenomen voor de indexering op het zorgbudget 
Jeugd en is conform besluitvorming een budget 
opgenomen voor de integrale aanpak. 
Verder zorgt de meicirculaire voor een structurele 
verhoging van €475.000. 
 

  



Een ‘nieuwe’ doelgroep, de mensen die voorheen een 
Wajong-uitkering (mensen met een uitkering nemen 
nog steeds toe) hoe zit het eigenlijk met het 
opnieuw keuren van de mensen in de Wajong? 

Er is een verscheidenheid aan groepen mensen die een 
Wajong-uitkering ontvangen. Deze groepen worden 
fasegewijs herkeurd. Mensen met arbeidsvermogen 
houden hun Wajong, maar die wordt per 1 januari 2018 
verlaagd naar 70% van het minimumloon en men wordt 
gestimuleerd werk te zoeken. Informatie over de 
verschillende doelgroepen en de voortgang van de 
herkeuring is te vinden op de website van het Uwv. 
Onder ‘nieuwe’ doelgroep verstaan we als gemeente de 
mensen die na 1 januari 2015 een arbeidsbeperking 
hebben. Die komen niet meer in aanmerking voor de 
Wajong en kunnen een beroep doen op een uitkering  
van de gemeente (Participatiewet / bijstandsuitkering). 

Een groep mensen die ook aandacht nodig heeft zijn 
de vergunninghouders. 
Door de grote toestroom van asielzoekers in 2015 is 
de huisvestingsvraag in 2016 fors verhoogd naar 110 
(in 2015 was de taakstelling 79, in 2014 was 
deze 43). Het Rijk en VNG (Verenging Nederlandse 
Gemeenten) hebben in het Akkoord Verhoogde 
Asielinstroom extra maatregelen afgesproken en er is 
extra budget beschikbaar gesteld. Hoe zit het met de 
taal eis en het eventueel verminderen van de 
uitkering? 

Taaleis: 
Vergunninghouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
inburgeringsplicht. Zij kunnen taallessen volgen bij 
gecertificeerde instituten en de kosten betalen uit een 
lening van Duo (Dienst Uitvoeringsorganisatie 
Onderwijs). 
 
Verminderen uitkeringen: 
Om het aantal uitkeringen te verminderen zijn er 
diverse instrumenten, deels algemeen (voor alle 
mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen) 
en deels specifiek voor vergunninghouders, zoals L&D-
support, Vip en Startbaan, alle gericht op snelle 
inschakeling op arbeidsplaatsen 
 

Bij het kopje Doelstelling S2 Inwoners van Schagen 
dragen bij aan hun leefomgeving de eerste tabel snap 
ik niet waarom dit hier bij staat (blz 19, investeringen) 

Dit betreft de investeringen die horen bij deze 
doelstelling. Het betreft de sociale leefomgeving 
(accommodaties) en de fysieke (wegen, groen, 
verlichting etc.). 
 

Welke invloed heeft de beslissing van HK op het 
Voortbestaan van het COWWi ? 
Hoe wordt de begroting beïnvloed ? Hoe gaat de 
gemeente Schagen de uitvoering van de diensten die 
het COWWi levert invullen? 
 
Aangezien de begroting in een week tot stand is 
gekomen afgelopen week verwacht ik e.e.a. in de 
begroting hierover terug te zien omdat HK daarvoor al 
zijn keuze bekend heeft gemaakt. 

Wij hebben u per raadsinformatiebrief op 4 oktober jl. 
op de hoogte gesteld dat in onderling overleg is 
besloten de bestuursovereenkomst inzake de 
samenwerking in het COWWI per 1 april 2017 te 
beëindigen. In ditzelfde memo hebben wij uw raad 
aangegeven dat u in december hierover een 
raadsvoorstel ter besluitvorming krijgt voorgelegd. In 
dat raadsvoorstel zullen de gestelde vragen worden 
beantwoord. 
  
Op het moment van het opstellen van de begroting was 
het besluit tot beëindiging van de samenwerking in het 
COWWI nog niet genomen. Er waren op dat moment 
dan ook geen doorrekeningen gemaakt op dat vlak. Dat 
kan ook nog niet omdat we nu samen met Hollands 
Kroon de (personele en organisatorische) consequenties 
in detail aan het uitwerken zijn en pas daarna de 
financiële consequenties daarvan kunnen doorrekenen.  
Een en ander is gezien het bovenstaande nog niet in de 
begroting verwerkt. Na de vaststelling van het 
raadsbesluit in december en zodra we de consequenties 
in zijn geheel hebben kunnen doorrekenen zullen wij uw 
raad hierover informeren en deze bij de eerste 
begrotingswijziging verwerken. 
 



Ik zie helemaal niets terug over de 
sportaccommodaties dorpshuizen etc. 
Alleen zwembad onderhoud 
 

Op pagina 87 van de digitale begroting staan alle 
bedragen over de sportaccommodatie en dorpshuizen 
vermeld. 

Jammer dat de begroting 2016 er niet in is 
opgenomen. 

Deze vragen heeft u gesteld toen alleen nog een 
concept-pdf versie was verstrekt. In de 
begrotingsapplicatie ziet u op blz. 82 een totaal 
overzicht met de laatste jaarrekening en de vorige 
begroting. 
 

Heb de indruk dat in het Sociaal Domein nog te weinig 
financiële duidelijkheid is over 2016 en daarom 
voorzichtig is omgegaan met de cijfers. 
Doorontwikkelen  is een veelvoorkomend woord. 

Wij delen met u het beeld dat op dit moment nog te 
weinig duidelijkheid bestaat met betrekking tot de 
financiën in het sociaal domein. Enerzijds hebben we tot 
en met de eerste helft van 2016 een groot 
herindicatieonderzoek uitgevoerd naar de nieuwe taken 
in het kader van de ondersteuning Jeugd en Wmo 
alsook naar een deel van de bestaande voorzieningen 
Wmo.  
 
Daarnaast hebben we in 2016 de hulp bij het 
huishouden I beëindigd en weer opgestart. De financiële 
effecten van het bovenstaande gaan we nu pas zien.  
Tot slot wordt de gemeente vanaf 2017 door het Rijk 
gekort op het budget Wmo en het budget Jeugd. Pas 
met de september-circulaire zijn deze bedragen 
definitief bekend en kunnen wij deze in de 
gemeentelijke budgetten verwerken. 
 

Het onderhoud van zwembaden wordt als speerpunt 
opgenomen. 
Betekent dit dat het openblijven van zwembaden in 
2017 niet ter discussie 
staat? 
Kan in de begroting geen bedrag vinden. 

Bij het vaststellen van het accommodatie-beleid is 
besloten alle voorzieningen in stand te houden, dus ook 
de zwembaden. 
 
Wanneer zich omstandigheden voordoen, waarbij blijkt 
dat een voorziening uiteindelijk niet meer exploitabel is 
moet een keuze worden gemaakt of die voorziening ten 
koste van alles in stand moet worden gehouden. 
 

Wat wordt verstaan onder gelukslessen ? 
 

Gelukslessen zijn lessen gericht op de weerbaarheid van 
jongeren in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Hierbij is onder andere aandacht voor 
pesten. 
 

Binnen Sociaal Domein zijn naar verhouding veel 
lasten niet beïnvloedbaar. 
Dat maakt begroten lastig of er wordt (te) ruim 
begroot. 
Belangrijker is hoe er met de middelen is omgegaan, is 
de beste kwaliteit geleverd? 

Veel lasten zijn aangemerkt als niet beïnvloedbaar 
omdat er veel open-eind-regelingen zijn  binnen het 
sociaal domein, waarbij de gemeente  een 
betalingsrisico loopt. 
 
Dit maakt het wel lastig om te begroten. Bij de raming 
gaan wij uit van opgebouwde  ervaringsgegevens. Wij 
zijn het met u eens dat met de beschikbare middelen de 
best mogelijke kwaliteit moet worden geleverd. 
 

 
  



CDA 
 

Pagina 11 (financieel overzicht): Voor het beheer van 
de vastgoedportefeuille (op een professionele 
manier) is € 708.000 begroot.  Dat is een flink bedrag; 
wat gebeurt daarvoor? 
 

De € 708.000 betreft de baten van huren en pachten. De 
tegenhanger is een bedrag van € 370.000 voor 
kapitaallasten en exploitatielasten van het 
vastgoedbeheer. 

Pagina 14 (indicatoren): “Het percentage 
kwalificatieplichtige leerlingen dat een 
startkwalificatie behaalt is gestegen van 97,3 % in 
2013 en 97,4 % in 2014. In 2018 is dit naar 
verwachting 97,5 %.” Is het percentage voor 2018 
een verwachting of een doelstelling.  
 

Het percentage van 97,5% is een doelstelling. 

Pagina 20 (indicatoren): Bij het taakveld verkeer en 
vervoer worden percentages gegeven van 
verkeersongevallen. Percentages waarvan? 
 

De percentages zijn van het totaal aantal geregistreerde 
verkeersongevallen per 1.000 inwoners. 

Pagina 36 (financieel overzicht): Bij de baten staan 
een bedrag van € 5.074.00 aan organisatiekosten. Zijn 
dat nu inkomsten of uitgaven en waarvoor? 
 

Dit betreft o.a. de rente die we toerekenen aan diverse 
investeringen en de bijdrage in de uitvoeringskosten 
COWWI die we ontvangen van Hollands Kroon. 

JOGG: tot hoelang is JOGG begroot, loopt JOGG ook 
door in de meerjarenbegroting? 
 

JOGG maakt onderdeel uit van het gemeentelijk 
gezondheidsbeleid en loopt sowieso door tot en met 
2018 
 

 


