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Taakstelling 

U vermeld per doelstelling en per domein de taakstelling en de realisatie hiervan in 2015. Niet 

de gehele taakstelling wordt in 2015 gerealiseerd. 

1. Blijft u streven naar een hogere realisatie in 2015 dan nu in dit begrotingsdocument 

staat vermeld? 

 

antwoord 

Het streven is om in 2018 de taakstelling uiteindelijk gerealiseerd te hebben. Als blijkt dat er 

binnen een jaar een hogere taakstelling gerealiseerd kan worden, dan zullen wij hier zeker op 

inzetten. 

 

 

Rol van de gemeente, planning en indicatoren 

De begroting is per domein en (sub)doelstelling onder meer ingedeeld in rol van de 

gemeente, planning en indicator. 

Bij Planning worden vaak doelstellingen vermeld. Bij indicatoren worden ook regelmatig 

doelstellingen genoemd i.p.v. indicatoren en wordt er hiermee geen indicator vermeld. 

2. Waarom is de structuur niet gebaseerd op de 3-W-vragen (wat willen we bereiken, wat 

gaan we er voor doen en wat mag het kosten die sinds Prinsjesdag 2001 gewoon zijn 

binnen overheidsland? 

 

antwoord 

De meerjarenvisie is ingedeeld in domeinen, doelstellingen en resultaten. Hierin zit een 

uitwerking  “opgesloten” van de vragen;  wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor 

doen? Na het vaststellen van de meerjarenvisie 2014-2018 hebben we ervoor gekozen om 

een begroting op te stellen die zoveel mogelijk aansluit op deze meerjarenvisie. Bij het 

opstellen van de begroting 2014 hebben we hier al zoveel mogelijk rekening mee gehouden. 

De begroting van de jaren daarna volgt dan deze gekozen opzet en indeling. 

 

 

De indicatoren geven in de meeste gevallen niet aan wat het nuljaar aan waarde is 

vastgesteld. Hiermee kan de Raad niet zien of er echt een verbetering wordt nagestreefd en 

of er ambitie uit de indicatoren kan worden herleid. 

3. Kunt u voor de begrotingsraad deze “nul” indicatoren toevoegen? 

 

Bij veel indicatoren staat het na te streven getal voor 2018 aangegeven. Dit is gericht op het 

eind van deze regeerperiode. Maar we zijn hier bezig met de begroting 2015. 

4. Kunt u om dezelfde redenen als de vorige vraag indicatoren voor 2015 opnemen? 

Indien dit niet mogelijk is, kunt u bij die indicatoren aangeven waarom dit niet 

mogelijk is? 

 

antwoord 3 en 4 

In 2014 is een werkgroep gestart om de indicatoren van de meerjarenvisie te effectueren. 

Het doel hiervan is om meer aandacht te geven aan de indicatoren en tegelijkertijd te 

bezien in hoeverre de opgenomen indicatoren ook daadwerkelijk bruikbaar en meetbaar 

zijn. 
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In het verlengde hiervan zijn we in 2014 gestart om een nulmeting te verkrijgen voor de in de 

meerjarenvisie opgenomen indicatoren door deelname aan de benchmark “Waar staat je 

gemeente”. De resultaten hiervan zijn begin september bekend gemaakt. 

Daarnaast  hanteren wij in 2014 het instrument “Bewijs van goede dienst”. De uitkomsten 

hiervan zijn echter pas in december bekend. Beide onderzoeken leveren een nulmeting voor 

een groot deel van de in de meerjarenvisie opgenomen indicatoren. 

 

Via de routekaarten wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de indicatoren. In de 

jaarrekening 2014 zullen wij ook de laatst bekende metingen opnemen. Wij zijn voornemens 

om beide onderzoeken tweejaarlijks te laten plaatsvinden. 

 

 

Pilots 

Er worden nogal wat pilots aangekondigd/vermeld. Bij de meeste gevallen is niet direct te 

achterhalen wat de pilots zullen inhouden. 

5. Kunt u aangeven bij ieder vermelde pilot waaraan u denkt, wat de (structurele) 

financiële impact naar verwachting zal zijn, etc.? 

 

antwoord 

Binnen het economisch domein zijn we bijvoorbeeld al bezig met ‘ontslakkingspilots’. Hierbij 

kunt u denken aan een bestemmingsplan dat flexibel wordt opgezet, het afschaffen van 

overbodige regels. De financiële impact voor de gemeente valt voor deze pilot op dit 

moment niet aan te geven.  

 

Ten aanzien van het vergroten van de kansen voor starters op de arbeidsmarkt streven we 

ernaar dat het onderwijs en het bedrijfsleven samen minimaal één (pilot) project 

voorbereiden. Dit om er o.a. voor te zorgen dat (toekomstige) vraag en aanbod van 

(gekwalificeerd) personeel (nog) beter op elkaar wordt afgestemd. Ook hiervan kan de 

financiële impact niet worden aangegeven. 

 

De pilots die bedoeld worden binnen openbaar gebied zijn vooral gebaseerd op de 

samenwerking tussen de gemeente en de inwoners om een plan in te richten naar de 

behoefte van de omgeving. Deze vorm van burger en overheidsparticipatie kunnen op alle 

onderdelen van de gemeente toegepast worden. Hierbij denken wij aan inrichten van 

speelvoorzieningen, in gesprek gaan met de inwoners over herinrichtingen van wijken of 

straten en groenvoorziening en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan 

zijn het Roockershuys en de Regelhaalder. De financiële omvang van de pilots worden per 

initiatief beoordeeld. De bedoeling is om de pilots binnen de bestaande begroting op te 

vangen. 

 

Faciliteren 

Het begrotingsdocument vermeldt nogal vaak dat de gemeente gaat faciliteren. Dit is 

trouwens erg veelvuldig zichtbaar in het Sociale Domein. Het is ons niet duidelijk wat de 

gemeente in die gevallen biedt als zij over faciliteren praat. 

6. Kunt in die genoemde gevallen aangeven wat u met faciliteren bedoeld, of dit dan 

iets nieuws is, en of dit vervolgens hoger kosten voor de gemeente zal opleveren? 

 

antwoord 
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U kunt faciliteren lezen als omschrijving van de rol die de gemeente kiest. Zoals u begrijpt, 

verschilt de invulling van faciliteren per onderdeel. De term faciliteren is niet zozeer gebruikt 

om een nieuwe activiteit te omschrijven alswel om duidelijk te maken welke rol we voor 

onszelf zien. In het geval van doelstelling 5.1 is expliciet benoemd dat we als indicator kiezen 

dat we minder kosten maken bij dit faciliterend optreden. 

 

Specifieke vragen 

Pg. 4, Algemene dekkingsmiddelen, vijfde aanhalingsstreepje 

U geeft aan dat dit een andere werkwijze voor de factuur betekend. 

7. Wat bedoelt u hiermee? 

 

antwoord 

Deze zin is onterecht in de tekst terecht gekomen. Deze zin had hier niet moeten staan. 

 

 

Pg. 15, Resultaat 2.1, planning, sub. B 

U geeft aan dat dit mogelijk tot concrete acties zal worden omgezet. 

8. Waar wordt hierbij aangedacht, kunt u voorbeelden geven? 

 

antwoord 

Na de inventarisatie van de wensen, ideeën en knelpunten, worden de resultaten van deze 

analyse gebruikt voor de strategische keuzes. Bijvoorbeeld: Alle straten in Schagen dienen 

binnen tien jaar Duurzaam Veilig te zijn ingericht. Daarna dient in het uitvoeringsprogramma 

te worden aangegeven welke straten het betreft (concrete acties). Ook moet het geheel 

afgestemd worden met de hiervoor beschikbare middelen. 

 

 

Pg. 20, Invulling restant taakstelling. 

Er worden enkele algemene oplossingen aangedragen (zoals andere manier van werken, 

regels verminderen, minder inhuren, verkopen grond- en vastgoed en stimuleren 

burgerparticipatie). 

De provincie houdt de gemeentes in de gaten bij het opstellen van sluiten de begrotingen. 

Dit is al eerder dit jaar in de Raad aan de orde geweest. 

9. Wat zal de Provincie vinden van deze “boterzachte” oplossingen op de resterende 

openstaande taakstelling in te vullen? Leidt dit niet tot een gele kaart? 

 

 

antwoord 

Ambtelijk hebben we overleg gehad met de provincie hierover. De provincie ziet het liefst 

dat bezuinigingen hard worden ingevuld maar snapt ook dat de organisatie ruimte nodig 

heeft om binnen een doelstelling met de taakstelling te schuiven. Doordat we in 2014 de 

taakstelling medio augustus al voor 80% hebben behaald groeit het vertrouwen dat het in 

2015 ook gaat lukken en zal de provincie ons het voordeel van de twijfel geven.  

 

 

Pg. 23, resultaat 1.2, planning, sub c. 

U geeft aan vrijwilligerswerk te stimuleren en te ondersteunen. 

10. Kunt u in het kort aangeven, evt. met voorbeelden, hoe u denkt dit te doen? 
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antwoord 

Vrijwilligerswerk stimuleren en ondersteunen: denk hierbij aan de afspraken die wij maken met 

Wonen Plus Welzijn om vrijwilligers te ondersteunen (o.a. vacaturebank via Vrijwilligerspunt de 

Schakel, de vrijwillige onafhankelijke adviseurs – voa’s) 

Daarnaast voeren wij het project van zorgvrijwilligers uit onder de kop van de Regionale 

Sociale Agenda (RSA). Doel is krachten en kennis op het gebied van zorgvrijwilligerswerk 

bundelen en delen. Op deze manier een solide samenwerkingsstructuur creëren ter 

versterking van het zorgvrijwilligerswerk en ten behoeve van mensen met een zorgvraag. 

 

 

Pg. 34, resultaat 4.1, planning, sub. b. 

U geeft aan dit initiatief te subsidiëren en het gebruik van deze voorziening te stimuleren. 

11. Kunt u aangeven, evt. met voorbeelden, hoe u het gebruik denkt te stimuleren? 

 

antwoord 

We informeren onze Wmo-cliënten actief over de mogelijkheden voor vervoer in onze 

gemeente. Daarvoor gebruiken we het ‘gele boekje’: een overzicht met 

vervoersmogelijkheden in onze gemeente, dat voorzien is van een gele kaft. 

 

 

Pg. 38, resultaat 5.3, planning, tweede en derde aanhalingstekens (stimuleren, bevorderen 

en vergroten) 

12. Hoe denkt u dit te doen? Evt. met voorbeelden onderbouwen. 

 

antwoord 

Onder andere de Stichting Cabaretfestival Schagen en de Talentenvloer in Markt 18 creëren 

de mogelijkheden voor jonge talenten om zich te ontwikkelen. Onze jeugd heeft de kans om 

zich bv. muzikaal te ontwikkelen op een muziekschool. 

Verder bevorderen we  diverse mogelijkheden van cultuuruitingen.  

 

Pg. 40, Sociaal domein, tweede alinea 

U geeft aan vanaf 2016 het resterende deel van de taakstelling te realiseren. 

13. Waarom kan hier niet al in 2015 mee worden gestart en/of is in 2014 nog niet mee 

gestart? 

 

antwoord  

Mbt het accommodatiebeleid; De resterende maanden in 2014 en 2015 zijn noodzakelijk om 

de kaders uit de nota verder uit te werken zodat ze in 2016 geeffectueerd kunnen worden. 

Daar waar mogelijk zal de taakstelling al eerdere worden gerealiseerd.   

 

 

Pg. 43, resultaat 1.2, indicator, sub b. 

Hier wordt niet gepraat over 2018 als doelstellingsjaar. 

14. Kunnen we terecht aannemen dat u hier 2015 als doelstellingsjaar heeft? 

 

antwoord 
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Dit is inderdaad 2015. 

 

 

Pg. 47, resultaat 2.3, indicator 

U geeft aan dat het weerstandsvermogenratio 1.0 is. 

15. Bedoelt u tenminste 1.0 is? 

 

antwoord 

Dat bedoelen wij inderdaad. Uit de formule die op dezelfde bladzijde staat blijkt dit ook. 

 

 

Pg. 54, Voorzieningen, 8500009 Voorziening uitstroom personeel 

16. Heeft dit niet ook te maken met frictiekosten? Zo nee, waar mee wel? Zo ja, waarom 

een voorziening? 

 

antwoord 

Nee, dit heeft niet te maken met frictiekosten. Het betreft het opvangen van personele 

problemen van na de fusie. Voorzieningen worden gevormd (volgens artikel 44, lid 1 van het  

BBV) wegens: 

 

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 

redelijkerwijs te schatten; 

 

b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten 

verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

 

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 

kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar 

en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal 

begrotingsjaren; 

 

d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt 

geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b. 

 

Op basis van punt c van bovengenoemd artikel hebben we bij de jaarrekening 2013 het 

bedrag opgenomen als voorziening. 

 

 

Pg. 4 en 59, G Precariorechten 

U geeft aan de precariorechten te willen uitbreiden met heffing op kabels. Dit is een 

onzekerheid. 

17. Hoe groot is de kans dat dit uitvoerbaar is? 

18. Welk alternatief heeft u indien dit niet uitvoerbaar is? 

 

antwoord 

Er is grote kans dat dit uitvoerbaar is. Er zijn diverse andere gemeenten die op deze wijze 

precariobelasting heffen. Mocht het niet uitvoerbaar zijn, dan hebben we nu nog geen 

alternatief. Wij verwachten bij de tweede tussenrapportage 2015 uitsluitsel over de 

uitvoerbaarheid te kunnen geven.  
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Pg. 60, gemiddelde lastendruk 

U geeft de gemiddelde lastendruk voor 2014. 

19. Wat is de te verwachten lastendruk in 2015 voor de gemeente Schagen? 

 

antwoord 

Wij geven de gemiddelde lastendruk voor 2014 omdat die te vergelijken is met andere 

gemeenten. De gegevens voor 2015 van andere gemeenten zijn nog niet beschikbaar. De 

gemiddelde gemeentelijke lastendruk voor een gezin van vier personen stijgt van € 643 in 

2014 naar € 671 in 2015 (gebaseerd op de voorgestelde tarieven en de huidige gemiddelde 

woningwaarde).  

 

 

Pg. 63, Weerstandscapaciteit, tweede paragraaf 

U vermeld een zogenaamde artikel 12 normtarief. 

20. Wat is het voor-/nadeel als een gemeente een artikel 12 normtarief heeft? 

 

 

antwoord 

Wanneer een gemeente een beroep wil doen op artikel 12 status, is één van de vereisten 

dat de belastingen een redelijk peil moeten hebben. Het artikel 12 norm tarief geldt als 

redelijk peil. 

 

Voordeel voor de gemeente is een extra opbrengst aan ozb. Nadeel is dat de burger extra 

belast wordt. Nadeel is ook dat het structureel weerstandsvermogen als buffer voor 

structurele risico’s dan heel laag is en dat risico’s op een andere wijze moeten worden 

afgevangen. 

 

 


