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Schagen, 01 mei 2019. 

Betreft: vragen naar aanleiding van de programmarekening 2018 

 

Openbare buitenruimte:  

Uw schrijft dat we een plan gaan maken voor hoé we hier met de beschikbare middelen vorm aan 

zullen geven.  

Onze vraag is of;  

1. Dit een plan van aanpak is of 

2. Dat er een financieel dekkingsplan komt 

3. In onze herinnering was er al plan op basis van inventarisatie (voorzover wij ons kunnen 

herinneren) en is er destijds een budget beschikbaar gesteld. Ook is destijds een bedrag 

genoemd van drie miljoen euro wat hier benodigd zou zijn. 

 

Wij begrijpen niet dat we het kunnen hebben over een positief saldo. Waarom vragen wij dat ons af?  

U geeft aan in de Programmarekening op pagina bestemming Saldo dat er een batig saldo is 

verkregen door de storting uit het sociaal domein t.b.v. de kosten voor jeugdzorg. M.a.w. wij hebben 

in feite een verlies van 480.000 euro ofwel Storting -/- tekort is positief saldo. 

 

Duurzaamheid. 

U schrijft op het onderdeel openbare verlichting dat alle openbare verlichting in onze gemeente is 

vervangen door LED verlichting. Wij vragen ons af of in 2018 alle openbare verlichting is vervangen 

door LED verlichting. Wij hebben dit niet overal kunnen waarnemen. Graag een toelichting op dit 

punt. 

 

Gebiedsvisie Sint Maartenszee 

Hier wordt beschreven dat het project van recreatieve routes is stopgezet omreden de provincie NH 

geen medewerking verleent aan een verkeersveilige oversteek met als argument een oversteek die 

niet door de provincie wordt betaald. Waarom stop gezet aangezien het de verantwoordelijkheid is  
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van iedere verkeersdeelnemer om te letten op zijn eigen veiligheid en zich te houden aan 

gedrag/verkeersregels. 

Lening 

Bij de vaste schulden wordt vastgesteld dat de gemeente 12 miljoen erbij heeft geleend en is binnen 

de organisatie gebruikt. Wij hebben niet kunnen constateren dat de reserve is opgehoogd of een 

lastenverlichting is doorgevoerd etc. Wel geeft u aan dat er kortlopende leningen zijn afgelost. Als wij 

naar de schuldenpost kijken korter dan 1 jaar dan valt ons op dat deze post met 679.000 euro is 

verminderd. Dit vraagt om een toelichting. 

 

Overzicht saldo begroot en werkelijk 

Domein burger en bestuur.  Hier geven we minder uit dan begroot en minder dan de rekening van 

2017. Voorzitter betekend dit niet dat er minder service wordt verleend of dat de bereikbaarheid 

achteruit is gegaan. Wij horen vanuit het veld dat er nog wel wat valt te verbeteren. De klachten 

gaan met name over de lange tijd waarna de telefoon wordt opgenomen en een andere is het 

doorvragen tot aan de laatste komma.  Men haakt af bij het eerste (lange tijd van het overgaan tot 

het moment van opname) en herhaalt vervolgens zijn actie.  Ook zou je naar de handhaving kunnen 

kijken om dit beter op orde te hebben. Volgens ons was de bezetting begin 2018 niet optimaal en 

later welleswaar op peil gebracht maar betekend wel dat ingeleverd is op de doelstellingen. 

 

Domein baten 

Sociaal domein wordt geschreven in de 4 posten dat dit in totaal 11.414.000 oplevert en wij zouden 

graag willen begrijpen wat we moeten verstaan onder deze inkomsten. 

 

Namens de fractie 

André Groot 
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