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GERTMMemo 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte raads- en commissieleden, 

 

In de commissie bestuur van woensdag 25 november jl. heb ik u toegezegd met een schriftelijke 

reactie te komen op de voorstellen van de VVD over een alternatieve dekking voor het 

accommodatiebeleid. Deze reactie treft u hieronder aan. Mijn reactie op de suggesties van Jess 

en de SP heeft u reeds ontvangen met de memo op 18 november 2015. De SP komt wellicht nog 

met een aanvulling. Hier zal ik dan nog apart op reageren. 

 

 

De VVD  heeft drie documenten aangeleverd. Deze treft u als bijlage aan. Per document heb ik 

een reactie. 

 

Document 1 

 

Cluster dorpshuizen / sporthallen / zwembaden 

 

Dit staat haaks op het accommodatiebeleid om alle voorzieningen in stand te houden. 

 

Identity matching / promotie Schagen 

 

De raming van € 200.000 betreft alleen 2016. Een bedrag  van € 148.000 betreft de laatste 
bijdrage van de gemeente aan het project Kust op Kracht dat samen met de provincie en de 

gemeente Bergen is uitgevoerd. Het overige budget ad € 52.000 betreft de identity matching 
kust. Dit budget wordt al vanaf 2017 verlaagd met € 25.000 t.b.v. de taakstelling in het 
economisch domein. Het resterende bedrag is voor de rol van de gemeente als facilitator, 

aanjager en uitvoerder. 

 

Het budget promotie Schagen betreft o.a. Leader Plus, Westfriese Omringdijk, Groen in de Kop 

en de VVV. Hier wordt al € 105.000 op bezuinigd t.b.v. de taakstelling in het economisch domein. 
 

Inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl. 

 

Het totale budget hiervoor bedraagt € 1.162.000. Hiervan betreft € 889.000 de bijdrage aan de 

GGD en € 91.000 voor de GGZ. Hier kan de gemeente niet zelfstandig op bezuinigen. 
Het restant betreft het project Jongeren op Gezond Gewicht en subsidies aan de Zonnebloem, 

de Brijderstichting, de EHBO en het in stand houden van de Automatische Externe Defibrillator 

(AED)-voorzieningen. 
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Reconstructie Breelandsweg 

 

Dit betreft eenmalig geld. Het wordt gedekt uit de reserve Maatschappelijk nut. Uit deze reserve 

worden de komende jaren vervangingen en reconstructies van wegen betaald. Vanaf 2017 

starten we met een ingroeibudget om hier structureel meer ruimte voor te krijgen. 

 

Post onvoorziene uitgaven 

 

Het verlagen van de post onvoorzien met € 42.000  is een mogelijkheid maar het college houdt 
die liever achter de hand voor onverwachte zaken, het afdekken van de nog niet gerealiseerde 

taakstelling of budgetverruiming voor de openbare ruimte.  

 

Klimaatuitvoering 

 

Het idee om het klimaat budget te halveren levert voor vier jaar een voordeel op van € 50.000 

per jaar. Het wordt betaald uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Bezuinigen kan, maar vorig 

jaar is met de raad afgesproken om vanaf 2016 echt iets aan het klimaat te gaan doen. Die 

belofte doen we gestand. 

 

BTW-compensatiefonds 

 

In de memo n.a.v. de septembercirculaire is hier al een toelichting op gegeven. Zie hieronder: 

 

Met ingang van 2015 is er een plafond ingesteld bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Als het 

totaal van de declaraties van gemeenten boven dit plafond uitkomt, komt het verschil ten laste 

van het gemeentefonds en dat betekent dat de algemene uitkering voor alle gemeenten wordt 

gekort. Bij een totaal aan declaraties lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het 

gemeentefonds, wat tot een hogere uitkering leidt. Van dit laatste gaat het Rijk nu uit op basis 

van de declaraties over 2014. Bij een aantrekkende economie is echter het risico aanwezig dat 

de gemeenten meer gaan investeren en dus meer btw gaan declareren bij het BCF. Het gevolg 

hiervan kan zijn dat dit voordeel in een volgende circulaire weer naar beneden wordt bijgesteld 

en zelfs kan omslaan in een nadeel. Daarom is het voorstel om dit voordeel voorlopig nog niet in 

te boeken. 

 

Advieskosten 

 

De advieskosten van € 300.000 betreft voor € 50.000 het al eerder genoemde budget voor 
Identity matching Kust, waar al € 25.000 op bezuinigd wordt. 
Voor de rest bestaat deze post uit budgetten voor het inschakelen van deskundigheid voor 

aanpassen bestemmingsplannen, postzegelplannen, vastgoedontwikkeling (prestatieafspraken 

Wooncompagnie etc.) , welstandscommissie en adviezen monumentensubsidie. 

Op deze budgetten wordt al in het kader van de taakstelling binnen het economisch domein 

€ 95.000 bezuinigd.  
 

Niet in te delen lasten 

 

Het budget niet in te delen lasten betreft de investeringen in vervanging en reconstructie van 

wegen zoals genoemd op bladzijde 46 van de begroting. Deze worden de eerste jaren gedekt 

uit de reserve maatschappelijk nut. Uit deze reserve worden de komende jaren vervangingen en 

reconstructies van wegen betaald. Vanaf 2017 starten we met een ingroeibudget om hier 

structureel meer ruimte voor te krijgen. 

 

Inhuur derden 

 

Dit budget wordt ingezet om het mogelijk te maken dat personeel bij ziekte en/of zwangerschap 

vervangen kan worden. In een organisatie van onze omvang komt langdurige uitval altijd wel 

voor. De hoogte van het budget is gebaseerd op de ramingen van de vorige gemeenten en 
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niet op ervaringscijfers. Voor een organisatie van onze omvang  (412 fte) is het budget aan de 

lage kant. De landelijk geaccepteerde norm is 10% van de loonsom waar we ver beneden zitten. 

 

Inhuur derden COWWI 

 

Dit budget is net als hierboven nodig voor tijdelijke vervanging bij ziekte en/of zwangerschap. 

Wanneer hier op bespaard wordt, wordt de helft verrekend met Hollands Kroon. 

 

Dienstauto’s 
 

Dit betreft de voertuigen die de buitendienst nodig heeft voor het dagelijkse werk. Daarnaast 

hebben we nog leaseauto’s voor dienstreizen. Berekend is dat deze goedkoper zijn dan losse 

declaraties voor dienstreizen. Het hebben van twee gemeentehuizen draagt niet bij aan het 

terugdringen van het aantal dienstreizen. 

 

Regionale samenwerking,  Noordkopraad 

 

Voor regionale samenwerking (bestuur) is per saldo € 10.000 begroot en dit betreft voornamelijk 
de nasleep van het voormalige gewest. 

 

Voor de Noordkopraad is geen budget opgenomen. Dit wordt vanuit Den Helder betaald met 

een provinciale subsidie.  

 

Andere regionale samenwerking in de begroting betreft het project De kop werkt en het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord. Op de Kop Werkt wordt al in het kader van de 

taakstelling binnen het economisch domein € 20.000 bezuinigd. 
 

Budget kust 

 

Dit budget is al aan de orde geweest bij de voorstellen over Identity matching / promotie 

Schagen. 

 

Regionale samenwerking en budget kust staat dubbel in het overzicht. 

 

 

 

Document 2 

 

Als eerste bespreekbaar bij de VVD 

 

Wat mij betreft zijn deze mogelijkheden niet bespreekbaar. 

 

Besparing op jeugdhulp is naar mijn mening niet mogelijk. Wij komen in 2015 al niet uit met het 

budget. We hebben hier nog totaal geen ervaring mee. Die wil ik eerst opdoen en niet op 

voorhand het budget korten. 

 

Al meermalen heb ik aangegeven dat met betrekking tot de openbare ruimte er nog een risico 

in de begroting zit. De huidige budgetten zijn met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid niet toereikend om de openbare ruimte met kwaliteitsniveau sober en 

doelmatig te kunnen onderhouden. Bezuinigen op de huidige budgetten raad ik dan ook ten 

zeerste af. 

 

Het herzien van de doelstellingen van de BOA’s is een mogelijkheid maar dan moeten ook de 
regels waar de BOA’s op handhaven aangepast worden (blauwe zones, overlast, hondenbeleid 
etc.).  
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De verkoop van het voormalige gemeentehuis in Schagerbrug maakt onderdeel uit van de 

taakstelling om € 5 miljoen aan tafelzilver te moeten verkopen in de komende jaren. Dit geldt ook 
voor overig gemeentelijk vastgoed. 

 

Voor de VVV hebben we al een forse taakstelling ingeboekt. Deze is nog niet gerealiseerd. We 

willen Schagen wel blijven promoten, met een verdere verlaging van het budget is dit niet goed 

mogelijk.  

 

 

Een lagere bijdrage aan Schagen FM behoort tot de mogelijikheden. In het coalitieakkoord is 

afgesproken, dat Schagen FM op de huidige wijze gesubsidieerd wordt. Dit is bevestigd in een 

raadsbesluit, dat wij uitvoeren. 

 

In de (meerjaren)begroting is een taakstelling opgenomen van € 100.000 structureel per jaar aan 

extra inkomsten. Deze kan ingevuld worden met alle inkomstenbronnen, behalve de ozb.  

 

 

Alleen uit pure noodzaak bespreekbaar bij de VVD 

 

 

De VVD stelt terecht dat deze posten erg gevoelig liggen wij het CDA en de PvdA. Deze zijn wat 

mij betreft onbespreekbaar. 

 

Op de WWB en de WSW is een bezuiniging niet realistisch. De maatschappij rondom deze 

budgetten is zodanig in beweging dat nog niet duidelijk is welke kant het op gaat. Dan een 

taakstelling inboeken is heel voorbarig. 

 

Een taakstelling op sportaccommodaties raakt de kern van het accommodatiebeleid. 

 

De budgetten voor subsidies zijn opgenomen op basis van het nieuwe subsidiebeleid. Om daar 

nu weer van af te gaan wijken vind ik onbehoorlijk bestuur. 

 

Begeleiding dagbesteding en hulp bij huishouden zijn beide budgetten met nog grote 

onzekerheden. Hier wil ik eerst ervaring mee opdoen en niet op voorhand het budget korten. 

Hulp bij huidhouden is sowieso al een uitdaging om met het beschikbare budget uit te komen. Ik 

moet al een korting van € 800.000 realiseren vanwege het afschaffen van huishoudelijke hulp 
niveau 1.  

 

Afgeraden en geschrapte voorstellen 

 

De VVD vindt het nu niet opportuun om deze voorstellen in te brengen als dekkingsvoorstellen. 

Voor mij zijn ze ook niet bespreekbaar. 

 

Het budget Faciliteren nieuwe activiteiten Sociaal Domein 2.2 betreft niet alleen nieuwe 

activiteiten. De benaming is niet handig gekozen. Onderdelen van dit budget zijn het 

vrijwilligersbeleid (€ 29.127) en de waarderingssubsidies (€ 34.178). De uitgaven hierop staan niet 
op voorhand vast. Overige onderdelen betreffen het buurthuis De Waldhorn in de Waldervaart in 

Schagen (€ 24.690) en het kernenbeleid (dorpsraden e.d.) (€ 46.381). Voor ontwikkeling van 
welzijnsbeleid staat € 7.048 geraamd. 
 

Wanneer de bijdrage aan het ondernemersfonds wordt afgeschaft, vervallen wat mij betreft ook 

de toeslagen op de ozb (3% niet-woningen) en de toeristenbelasting (€ 0,04 pppn).  
 

Het budget promotie Schagen betreft o.a. Leader Plus, Westfriese Omringdijk, Groen in de Kop 

en de VVV. Hier wordt al € 105.000 op bezuinigd t.b.v. de taakstelling in het economisch domein. 
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Overig minimabeleid betreft voornamelijk kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Deze 

lasten maken onderdeel uit van het kostendekkende tarief. Een besparing leidt tot een lager 

tarief en niet tot vrije bestedingsruimte. 

Het budget voor de reddingsbrigades verhogen wij juist omdat er bij Petten een nieuwe post 

moet komen. Willen we de stranden aantrekkelijk houden, is een goede reddingsbrigade 

noodzakelijk. Ik zie geen mogelijkheden om hierop te bezuinigen met behoud van kwaliteit. 

 

Met betrekking tot de huisvesting heeft de raad een besluit genomen. Dat voeren we uit. De 

besparing door van drie panden naar twee te gaan maakt deel uit van de taakstelling op de 

organisatie. 

 

Een mogelijke besparing op de kosten van afvalinzameling leidt tot een lager tarief voor de 

afvalstoffenheffing en niet tot vrije bestedingsruimte. 

 

 

 

Document 3 

 

 

Voorstel 1 

Het budget inhuur derden valt onder het organisatiebudget. Binnen het domein Burger en 

Bestuur loopt als taakstelling de besparing op de organisatie. Hiertoe is het project “Bewegen 
naar de klant” opgezet. In 2018 moet € 1,5 miljoen bespaard zijn op de organisatie bovenop de 
al gerealiseerde besparing van € 1,1 miljoen. Mogelijkheden voor verdere besparing op de 
organisatie zie ik op korte termijn sowieso niet en voor de lange termijn vooralsnog ook niet 

zonder keuzes te maken in de uit te voeren taken en de kwaliteit van de dienstverlening. 

 

Voorstel 2 

Dit voorstel om te korten op de dorpshuizen raakt de kern van het accommodatiebeleid en is 

voor mij onbespreekbaar. 

 

Voorstel 3 

Dit voorstel om te korten op de sporthallen raakt de kern van het accommodatiebeleid en is 

voor mij onbespreekbaar. De onmogelijkheid van een besparing op identity matching heb ik bij 

document 1 al toegelicht. De onwenselijkheid van een extra taakstelling op het promotiebudget 

heb ik bij document 2 toegelicht. 

 

Voorstel 4 

Dit voorstel om te korten op de zwembaden raakt de kern van het accommodatiebeleid en is 

voor mij onbespreekbaar. 

 

 

 


