
 

 

In de auditcie van 2 juni jl. zijn diverse vragen gesteld. 
Onderstaand de vragen met een reactie. 
 
 
Mevr. Verloop: 

• Pag 20: Leader plus, iets meer toelichting gevraagd (geen nieuw beleid?) opvolger van de kop 
werkt, toch? 

 
Reactie  
Betreft verlenging van het huidige programma. Voor ons gebied komt een bedrag van € 760.000 aan 
europese middelen beschikbaar voor Leaderprojecten. Om aanspraak te kunnen maken op deze 
middelen is 50% cofinanciering ofwel € 760.000 vereist. De bijdrage van Schagen is € 140.000. 
 

• Pag 26: 2 keer zelfde tekst, maar andere getallen? 
 
Reactie 
 
De aanpassing van 41.000 euro heeft betrekking op de maatwerkvoorziening jeugd. De aanpassing 
van 16.000 euro heeft betrekking op het gedwongen kader. Dit zijn in de begroting 2 aparte 
producten en wordt daarom ook apart zichtbaar gemaakt. De reden om het budget aan te passen is 
voor beide producten hetzelfde. 
 

• Pag 48: Hoe kan de reserve afvalstoffenheffing negatief zijn? 
 
Reactie 
In de primaire begroting is rekening gehouden met een onttrekking van € 146.000. In deze 
rapportage wordt de onttrekking verminderd door nieuw regie model plastic. (€ 81.000 voordeel)  
Per saldo nog wel een effect die leidt tot een negatieve reserve. 
Een reserve mag per 31-12 niet negatief zijn. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zal bekeken 
worden of er nog een negatieve reserve is. Zo ja dan wordt het tekort van de reserve ten laste van de 
exploitatie of ten laste van de Algemene reserve gebracht. 
 
Dhr. Schrijver: 

• Hoe zit het met de verhoging van de ICT kosten? (Komt waarschijnlijk aan de orde in de 
beeldvormende vergadering van 9 juni) 

 
Reactie 
De stijging die hier is doorgevoerd betreft de indexering die leveranciers doorvoeren op hun 
dienstverlening. In de beeldvormende vergadering van 9 juni is dit aan de orde geweest. 
 
Dhr. Kroon: 

• Pag 7: Toelichting op woningbouw afspraken 
 
Reactie 
Dit gaat over de woningaantallen die wij de komende jaren in de regio mogen gaan bouwen. 
Hierover worden afspraken gemaakt binnen de regio en met de provincie 
 

• Pag 9: glasvezelafspraken. Hoe zit dat? 
 
  



 

 

Reactie 
Gemeente Schagen en KPN hebben voorjaar 2020 werkafspraken gemaakt over de intensieve aanleg 
van een glasvezelnetwerk in kern Schagen (het centrum en de woonwijken). Bij het aangaan van het 
project was er sprake van een doorlooptijd van 12 maanden, dit onder andere doordat de 
graafploegen niet tijdens het evenementenseizoen (april t/m september) in het centrum van Schagen 
konden en mochten graven. Als gevolg van de Coronamaatregelen werden alle evenementen en 
terrasopstellingen gecanceld en kon men desgewenst ‘onbelemmerd’ graven. KPN en gemeente 
Schagen hebben de situatie aangegrepen om allereerst het centrum aan te leggen in plaats van als 
sluitstuk (na september). De doorlooptijd van het project is hierdoor aanmerkelijk verkort naar 
vermoedelijk 9 maanden 
 
 

• Pag 34: TR Signaal Leander: Het huidige beleid is toch na 23.00 naar 50%. Is dat nu al 
geautomatiseerd? 

 
 
Reactie 
Verlichting gaat om 22:00 naar 70% en om 24:00 naar 50%. Om 6:00 gaat het weer naar 100%. Dit 
gebeurd decentraal in elk armatuur en is met de huidige aanwezige apparatuur (nog) niet centraal 
aan te sturen. 
 
Dhr. Kröger: 

• Vindt de opbouw van de prognose van -522k onduidelijk, teveel + en – posten. 
 
Reactie 
Bij de 2e rapportage kijken we nog eens kritisch hoe we dit onderdeel kort en helder kunnen houden. 
  

• Tegenstrijdige signalen t.a.v. toeristenbelasting, grote bedragen + en – 
 
Reactie 
Opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Mevr. Glashouwer: 

• Beaamt eerste punt van dhr. Kröger, maak de grote lijnen duidelijk(er) in de inleiding of staat 
van de gemeente 

 
Reactie 
Bij de 2e Rapportage houden we hier rekening mee. 
 

• Mist een risico analyse in de rapportage 
 

Reactie 
Bij de 2e rapportage houden we hier rekening mee. 

 

• Benadrukt dat besluiten goed op zichzelf leesbaar moeten zijn, geen verwijzing naar andere 
documenten 

 
Reactie 
Bij de 2e rapportage houden we hier rekening mee. 


