
 

 

Reactie college op van te voren aangeleverde beschouwingen bij 

de Kadernota 2020-2023 
 

JESS 

 

Wij zijn blij te lezen dat Jess het belang van de geluksfactoren erkent en uiteraard zullen we goed 

afwegen op welk moment we welke middelen inzetten in de communicatie hierover. Zoals in de 

kadernota al is opgenomen bezuinigen we bijvoorbeeld flink op de inzet van advertenties in 

dagbladen. 

 

U stelt dat een extra lasten stijging in de vorm van bijvoorbeeld extra ozb, betaald parkeren of 

hondenbelasting  niet bespreekbaar is. Hier gaat onze voorkeur ook niet naar uit, maar kunnen het niet 

geheel uitsluiten. Zoals in de uitgangspunten staat, komen we alleen met voorstellen hiertoe als we 

geen andere mogelijkheden zien. 

 

Het tarief voor de toeristenbelasting wordt definitief als de verordening voor de toeristenbelasting in het 

najaar wordt vastgesteld. Op verzoek van ondernemers maken wij bij de kadernota het tarief reeds 

bekend, zodat ze dit in de zomer aan de vroegboekers kunnen meegegeven. Wij begrijpen dat u het 

tarief verder wilt laten stijgen naar de gemiddelde stijging van ozb, riool en afval die onze inwoners ook 

betalen. Die gemiddelde stijging komt uit op 5,9%.  

 

Wij willen hierbij meegeven, dat in de huurtarieven van campings, hotels e.d. de lasten voor afval en 

riool van de ondernemer verwerkt zijn. Belastingplichtigen voor de forensenbelasting krijgen ook een 

aanslag rioolheffing als hun woning op ons riool is aangesloten en ook een aanslag afvalstoffenheffing 

wanneer wij daar het afval ophalen.  

 

U accepteert een tekort op de meerjarenbegroting wanneer deze is te herleiden naar het tekort dat de 

gemeente heeft op de taken voor Wmo en jeugd. Wij begrijpen dat u voor het overige wel een sluitend 

beeld wilt laten zien. 

 

U vraagt om onderzoek naar mogelijke bezuinigingen op rioolkosten ten gevolge van project basis op 

orde. 

 

Wij zijn nu in staat om meerjarig inzicht te geven in de noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor 

onder andere rioolvoorzieningen. Omdat dit gebeurt op basis van onder meer inspecties, zullen deze 

investeringen niet eerder plaats vinden dan noodzakelijk.  Daarnaast kunnen we nu zodanig 

programmeren dat we gelijktijdig met ondergrondse renovaties ook de bovengrondse renovaties 

kunnen plannen. Dit is uiteraard wel een veel efficiëntere werkwijze.  Dit leidt echter naar verwachting 

niet tot lagere kosten ten opzichte van voorgaande jaren. We verwachten eerder een toename van 

kosten in de komende decennia omdat meer delen riool voor vervanging in aanmerking komen omdat 

er in de jaren zestig en zeventig meer is gebouwd dan in de jaren daarvoor. Dit willen we in kaart gaan 

brengen.  

 

Maatschappelijke discussie over de zonneweiden:  

Het nieuwe beleid heeft al tot diverse kansrijke initiatieven geleid. Initiatieven uit de samenleving 

worden altijd met een positieve ja, tenzij houding behandeld. 

 

Klimaat- en energietransitie; We zijn in 2040 energieneutraal.  

Wij maken inderdaad een pas op de plaats door aan te sluiten bij de landelijke doelstellingen vanuit 

het Klimaatakkoord, gericht op respectievelijk 2030 en 2050. 

 



 

 

Duurzaamheidsmaatregelen:  

De genoemde maatregelen zullen niet uitsluitend gefinancierd worden door het gemeentelijke budget, 

hier zal ook altijd geld uit de markt, van inwoners en bedrijven en/of van andere overheden bij nodig 

zijn. De energietransitie is een gezamenlijke opgave die ook gezamenlijk gefinancierd zal worden, maar 

wel op een eerlijke manier verdeeld. 

 

Het zelf investeren in duurzame opwek/infrastructuur zoals zonneparken, windmolens en warmtenetten 

gericht op een verdienmodel is iets wat we niet direct voorstaan. Dit vinden we primair geen kerntaak 

van de gemeente, maar van de markt. Mocht de markt dit (ook met ondersteuning van de overheid) 

niet snel genoeg oppakken kan de gemeente hier mogelijk een rol in spelen, maar vanuit een andere 

doelstelling dan een verdienmodel. 

 

Wonen:  

Wij zien de provinciale eis tot circulair bouwen gekoppeld aan woningbouw buiten bestaand bebouwd 

gebied juist als kans om gewenste projecten zoals Buitenvaert gerealiseerd te krijgen. Circulair bouwen 

wordt de nieuwe standaard, is nu al goed mogelijk en hoeft helemaal niet perse meer te kosten. Zeker 

wanneer gerekend wordt vanuit de gehele levenscyclus (inclusief gebruiksfase) van een woning. 

 

RI&E, werkdruk en ziekteverzuim: 

Naar aanleiding van de RI&E zijn er per afdeling plannen van aanpak opgesteld, waarmee de 

Ondernemingsraad heeft ingestemd. 

Hierbij zijn zes thema’s als speerpunten benoemd, waaronder de ervaren werkdruk en leiderschap in de 

lijn en het persoonlijk leiderschap. 

Het managementteam heeft samen met de Arbo-coördinator direct gezocht naar quick wins, 

maatregelen en interventies die op korte termijn konden worden ingezet om de belangrijkste 

gesignaleerde knelpunten op te lossen. Het leiderschapstraject heeft als belangrijk doel om het 

werkvermogen en daarmee dus zowel de gezondheid als het werkgeluk van onze medewerkers te 

bevorderen, door aandacht te hebben voor werkdruk, rolduidelijkheid, competenties, verbinding en 

kwaliteit van samenwerking. Zoals u als positief heeft aangemerkt is de verwachting dat de vernieuwde 

aanpak bij de ziekteverzuimbegeleiding ook hier aan bij zal dragen. 

 

Arbeidsbeperkten: 

Wat vervelend dat ons antwoord op uw eerdere vraag op u als lichtzinnig is overgekomen, dat was 

zeker niet onze bedoeling. Wij verwezen in ons antwoord naar de opschorting van de quotumheffing, 

omdat dit een gevolg is van het feit dat het veel meer overheidswerkgevers niet lukt om te voldoen 

aan de doelstellingen uit de Banenafspraak. In het najaar van 2019 wil de staatssecretaris met een 

voorstel komen voor een nieuw stelsel: een inclusiviteitsopslag, die het quotum zal vervangen.  

Het quotum waarover uw opmerking gaat betreft geen mensen die alleen een fysieke beperking 

hebben, maar mensen met een arbeidsbeperking door bijv. psychische en/of verstandelijke  

beperkingen of een combinatie van deze met soms ook fysieke beperkingen,  die begeleiding vragen 

en een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Vandaar dat wij wezen op het ontbreken van banen op 

een niveau dat zij aankunnen. Dat bedoelen we zeker niet geringschattend, we proberen slechts de 

situatie te schetsen als verklaring voor de moeite die steeds meer gemeenten hebben om aan het 

quotum te voldoen. 

Daarnaast is het zo dat het quotum gaat over het in dienst nemen van medewerkers, terwijl wij veel 

investeren in deze doelgroep in de vorm van het convenant met Noorderkwartier, waarin mensen met 

een beperking  ons gemeentehuis zo mooi schoon houden en heel waardevol werk verrichten in de 

groenvoorziening. Wij voorzien hiermee deze doelgroep van werk, zonder dat ze bij ons op de loonlijst 

staan. Dat geeft een vertekend beeld. Daarnaast hebben we ook drie medewerkers uit deze 

doelgroep in dienst die zeer worden gewaardeerd.  

Het is nu eenmaal een maatschappelijk gegeven dat de samenleving de gemeente voor steeds 

complexere vraagstukken stelt, waarvoor steeds meer hoogwaardige expertise nodig is. Dat doet 

natuurlijk helemaal niets af aan de kwaliteiten van de medewerkers deze doelgroep. 



 

 

Vanuit goed werkgeverschap vinden wij het belangrijk om onze bijdrage te leveren aan deze 

gezamenlijke maatschappelijke opgave, die bijdraagt aan het geluk van deze doelgroep. Immers, het 

vinden van passend werk is een belangrijke factor hierbij. Daarom nemen we bijvoorbeeld ook bij 

aanbestedingen structureel in de uitvraag op dat we van intekenende bedrijven dat ze SROI (social 

return on investment, maatschappelijk verantwoord ondernemen) in hun voorstellen opnemen. 

 

Naast deze groep heeft de gemeente een aantal medewerkers in dienst met andersoortige, meer 

fysieke, beperkingen als bijv. slechtzienden, slechthorenden of medewerkers met een beperking aan 

het bewegingsapparaat. Wij registreren dit niet en kunnen u daarvan geen aantallen doorgeven. 

 

Het is voor u onduidelijk waarom bij de Waldervaart extra dekking voor de  sportzaal wordt gevraagd. 

Vanuit onderwijshuisvesting is de gemeente verantwoordelijk om te voorzien in een voorziening voor 

bewegingsonderwijs, c.q. een gymzaal. Voor de Waldervaart zijn hiervoor reeds middelen opgenomen, 

echter in de Waldervaart is op dit moment een sportzaal beschikbaar. Wanneer de raad een sportzaal 

terug wil bouwen is er aanvullend 1,3 miljoen euro benodigd. Er is hierbij geen sprake van het 

opwaarderen van de huidige voorziening. Er is sprake van een nog onvolledige dekking voor het 

realiseren van een huidige nieuwe voorziening. 

 

U ziet uitdagingen op sport gebied, met name Groenoord en ’t Zand. U wilt hierbij de verenigingen en 

inwoners het initiatief geven om te komen met lange termijn oplossingen.  Wij zijn het met u eens en 

leggen in beide ontwikkelingen het initiatief bij de verenigingen en inwoners. 

 

U vraagt hoe het zit het met het gezinsbudget dat benoemd staat in het coalitieakkoord.  

Op dit moment zijn wij nog niet zover dat een gezinsbudget gerealiseerd kan worden. In 2020 komen 

we met meer informatie hierover. 

 

U stelt voor om binnen het huiskamerproject de huidige plannen te blijven ondersteunen en nieuwe 

plannen in de wacht te zetten.  

 

Beleid in 2018:  

Inzet van € 450.000 bij Woonzorggroep Samen, als compensatie voor het wegvallen van de gelden die 

zij ontvingen voor de landelijke subsidieregeling zorginfrastructuur. 

 

Beleid in2019:  

2 sporen 

- afbouw van deze compensatie tot € 225.000, waarbij er afspraken gemaakt zijn wat zij doen in 

de het tot beschikking stellen van de gemeenschappelijke ruimten in de wooncomplexen 

(beheer). Vanaf 2020 ontvangt Woongroep Samen geen rechtstreekse bijdrage meer; 

- aansluiten bij initiatieven vanuit de verschillende kernen. Hierbij is tot op heden het volgende 

gerealiseerd: 

o subsidie aan Ons Eigen Kroeg Schagerbrug 

o Subsidie aan Oldskoel in Burgerbrug 

o Subsidie aan Dorpsservicepunt Sint Maarten 

o Subsidie aan DOP Petten 

o In behandeling/gesprek:  

o Ontmoeting in ’t Schoolhuijs in Schagerbrug 

o Ontmoeting in parochieruimte in ’t Zand 

o Praathuis in Burgerbrug (Oldskoel) 

o Uitbreiding activiteiten DOP Petten  

o Bewonerscommissie: activiteiten in de Hornhoeve 

o Bewonerscommissie: activiteiten in Sint Jozefpark 

o Rode Kruis: activiteiten in verschillende wooncomplexen Samen 

 



 

 

Beleid in 2020:  

Continuering van bovengenoemde initiatieven en mogelijke aanvragen vanuit andere dorpen.  

 

 

PvdA 

 

U vraagt om duidelijk beleid voor 30/50 km wegen. 

 

Wij zullen het beleid helder maken. Over dit onderwerp wordt op 2 september een beeldvormende 

vergadering gehouden. 

            

U roept op om een fietspad langs N245 te realiseren. In het samenwerkingsverband ‘de Kop Werkt!’ 

wordt op dit moment gewerkt aan doorfietsroutes. In de plannen wordt ook onderzocht of dit voor een 

deel langs de N245 kan worden gerealiseerd. Ook is het onlangs gepresenteerde provinciale 

coalitieakkoord zien wij kansen voor dit fietspad. Overigens staan ook de fietspaden op het programma 

van 2 september. 

 

 

VVD 

 

U noemt in uw beschouwing dat wij de burger confronteren met de ene na de andere lastenverhoging. 

De verhogingen die nu in de kadernota staan, zijn conform de vastgestelde uitgangspunten van 

kostendekkende tarieven voor afval en riool en voor het overige een stijging met het 

inflatiepercentage. 

 

Regionale Energie Strategie:  

Wij herkennen ons niet in de stelling dat we achterop raken en niet de juiste medewerkers kunnen 

vinden om dit proces te doorlopen. 

 

 

CDA 

 

Bij de begroting zullen we zoveel mogelijk een concrete invulling geven aan de posten die nu nog als 

PM staan. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen we dit duidelijk toelichten in de begroting 2020. 

 

Wij zullen onze toezichthouder, de provincie, vragen hoe wij om moeten gaan met een tekort op jeugd 

en Wmo in de meerjarenbegroting vanaf 2022.  

 

Wij zullen zoveel mogelijk “knoppen om aan te draaien” aanleveren bij de begroting. Voor het Sociaal 

Domein geldt dat wij uw raad eind augustus/begin september al bijpraten over de mogelijkheden. 

 

 

 

 


