
 

 

 

 

 

 

Beantwoording vragen gesteld door de fracties van Jess 

 

De fractie van Jess heeft in haar algemene beschouwingen een aantal vragen gesteld aan het 

college. Hieronder treft u de beantwoording van deze vragen aan. Het paginanummer correspondeert 

met de algemene beschouwingen van Jess. 

Vraag 1 

JESS verzoekt het college om een toelichting op deze nieuwe procesgang en rol van de 

gemeenteraad daarin? (pagina 3) 

Antwoord 1 

Met het vaststellen van de Meerjarenvisie 2014-2018 heeft uw raad de procesgang en rol van de 

gemeenteraad ingevuld. Daarbij heeft u op hoofdlijnen de koers bepaald en de kaders meegegeven 

voor de verdere uitwerking, zowel inhoudelijk als financieel en de mogelijke invullingen van de 

afgesproken taakstellingen. In de routekaarten is per doelstelling en resultaat in beeld gebracht 

wanneer u waarover op welke wijze wordt geïnformeerd dan wel besluitvorming plaatsvindt. Ook is 

daarbij aangegeven wat daarbij de rol is van de gemeenteraad. De verdere uitwerking van de 

Meerjarenvisie verloopt via beleidsnotities die separaat aan uw raad ter besluitvorming worden 

voorgelegd. Daarbij wordt tevens inzicht gegeven in de mogelijke alternatieven en de financiële 

consequenties. 

 

Vraag 2 

Kan het college toelichten waarom de bezuinigingsmaatregel op de bibliotheken als het ware uit de 

lucht is komen vallen en niet is voorafgegaan door een zorgvuldig en participatief proces? (pagina3) 

Antwoord 2 

In tegenstelling tot u hebben wij niet het beeld dat de bezuinigingsmaatregel op de bibliotheken uit de 

lucht is komen te vallen. In de Meerjarenvisie heeft uw raad bepaald het cultuuraanbod gelijk te willen 

houden maar tegelijkertijd de subsidie-uitgaven hiervoor substantieel te verminderen. In de uitleg 

hierbij is diverse keren door ons college aangegeven dat het bibliotheekwerk een van de 

zoekgebieden is om dit te kunnen effectueren. 

U bent van mening dat de bezuinigingsmaatregel op de bibliotheken niet vooraf is gegaan door een 

zorgvuldig en participatief proces. Ons college deelt u mening niet. Voorafgaand aan het 

raadsvoorstel dat nu eind november aan uw raad voorligt, is een uitgebreid participatief proces samen 

met de Kopgroep Bibliotheken doorlopen. Daarbij zijn we uitgegaan van de nieuwe wetgeving en 

daarin genoemde taken voor het bibliotheekwerk. Op basis daarvan is gezamenlijk een inhoudelijke 

discussie gevoerd, zijn gezamenlijk enkele scenario’s uitgewerkt onderliggend aan het raadsvoorstel. 

Daarbij hebben we tevens de financiële consequenties per scenario doorgerekend. Het is aan uw raad 

daar nu het politieke debat over te voeren en een besluit te nemen. Ons college heeft daarbij 

aangegeven de voorkeur te hebben voor een van de scenario’s. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Vraag 3 

Uit de voorliggende begroting, zie onder meer de pagina’s  4 en 46, blijkt dat we veel uit de reserves 

gaan halen, dat blijkt niet uit het bovenstaand overzicht, daar zien we weer een stijging van het 

reserve. Hoe kunnen de andere partijen dit rijmen? Het weerstandsvermogen gaat dalen naar 0,8, hoe 

verantwoord vinden we dit? Inhaalafschrijving op maatschappelijk nut is niet noodzakelijk, waarom 

kiezen we hiervoor? 

Vraag aan het College: Welke besluiten liggen hier aan ten grondslag? (pagina  4) 

Antwoord  3 

U doelt waarschijnlijk op de 5 miljoen die is opgenomen in het dekkingsplan. Dit wordt pas 

geëffectueerd als de begroting is vastgesteld.  Hetzelfde geldt voor de fasering van de taakstelling van 

de Veiligheidsregio.  Deze fasering is conform raadsbesluit 30 september 2014 (begroting 2015 

Veiligheidsregio). Het afboeken investeringen maatschappelijk nut is conform resultaat 2.2 Domein 

burger en bestuur. Zie ook de hierbij opgenomen indicator die aangeeft dat het totaal aan 

investeringen maatschappelijk nut in de staat van activa met terugwerkende kracht afneemt tot 50% in 

2018. 

 

Het weerstandsvermogen gaat dalen naar 0,8 hoe verantwoord vinden we dit? 

 

De gedachte hierbij was, dat wanneer alle investeringen  met maatschappelijk nut in één keer zouden 

worden afgeschreven, het weerstandsvermogen tijdelijk onder de 1,0 zou komen. Uit het dekkingsplan 

blijkt dat we voornemens zijn twee keer 5 miljoen (= 10 miljoen) van de investeringen in 

maatschappelijk nut af te boeken. Het weerstandsvermogen blijft dan ruim boven de 1,0 zoals in de 

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing staat vermeld. 
 

 

Vraag  4 

Een algemene opmerking: 

Veel tijd en geld gaan naar de vele overlegstructuren. In het kader van de zelfredzaamheid vinden wij 

dat we nog eens kritisch moeten kijken naar het rendement van de aanwezigheid en 

vertegenwoordiging in alle overlegstructuren.  

 

Is het College met ons eens dat we het rendement van de aanwezigheid in overlegstructuren beter 

moeten monitoren en dat we op basis van effectiviteit en met een vooraf opgesteld meetbaar doel pas 

actief moeten zijn in een overlegstructuur? (pagina 6) 

Antwoord 4 

Het college heeft van zelfsprekend  oog voor de effectiviteit van de inzet van haar ambtenaren. Het 

doel van overlegstructuren wordt altijd afgestemd en vastgesteld.  Bovendien wordt gelet op het 

aantal medewerkers wat bijeenkomsten en vergaderingen deelneemt. Het college is van mening dat 

medewerkers permanent geschoold moeten worden. Maar ook hier wordt gekeken of aangeboden 



 

 

 

 

 

 

seminars , werkconferenties e.d. bijdragen aan deze permanente scholing . Nut en noodzaak moet 

altijd aanwezig zijn. 

 

Vraag 5 

Wij vragen het College of ze de onveilige situatie in Sint Maartensbrug straks gelijktijdig aanpakken bij 

de bouw van de school en wil het college de tekst aanpassen en uitvoeren voor wat betreft de 

passende plekken in het onderwijs? (pagina 7) 

Antwoord 5 

Inzake de onveilige Kruising Sint Maartensweg en Maarten Breetstraat het volgende: 

 Stakeholders (bewoners en de initiator van de nieuwbouw van de school stichting Surplus) 
hebben   zorgen geuit over de kruising van de Maarten Breetstraat en de Sint Maartensweg in 
Sint Maartensbrug. Zij gaven aan de combinatie met de helling van de brug en het 
vrachtverkeer van de Firma Dekker zorgelijk te vinden;  

 De gemeente heeft adviesbureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven de situatie te 
onderzoeken; 

 In april is hierover met een vertegenwoordiging van de bewoners, firma Dekker, dorpshuis en 
tennisvereniging en stichting Surplus over gesproken waarna GoudAppel het onderzoek heeft 
uitgevoerd;  

 Conclusie Goudappel: drie mogelijkheden 1) niets doen, 2) volledig nieuwe 
verkeersverbinding voor alle verkeer aan de westzijde van het dorpshuis 3) nieuwe fietsbrug 
aan de voorzijde van het dorpshuis. Advies: hoewel ongevallencijfers hiertoe geen aanleiding 
geven, geeft optie 3 enige verbetering; 

 

 De verkeerscommissie heeft zich ook over de kwestie gebogen:  
Vergadering 17-04-2014: conclusie: de verkeerscommissie ziet geen verhoging van de 
veiligheid door het aanleggen van een nieuwe fietsbrug of totaal nieuwe verkeersbrug. 
Fietsers nemen altijd de kortste route waardoor zeer weinig fietsers gebruik gaan maken van 
een nieuwe verbinding. Daarnaast kan de helling niet verminderd worden; 

 Vergadering 19-06-2014: een ander alternatief dan de huidige situatie handhaven ziet de 
verkeerscommissie niet zitten; 

 
Hoe nu verder:  
Aan het college zal een voorstel worden aangeboden waarin het college wordt gevraagd een 
beslissing te nemen wat te doen met de kruising (uiteraard op basis van een door ons voorbereid 
advies) waarbij 3 zaken worden afgewogen:  
1) advies goudappel coffeng; 
2) advies verkeerscommissie; 
3) mening stakeholders (hiervoor is een afspraak gemaakt op 12 november); 
Bij een andere keuze dan het handhaven van de bestaande situatie zal aan de gemeenteraad een 
aanvullend krediet moeten worden gevraagd.  
 

 

 

 

Vraag 6 

Delen de andere partijen dat er in 2014 nog geen subsidiebeleid moet worden vastgesteld. 



 

 

 

 

 

 

Is het College bereid om de provincie om uitstel te vragen voor de harmonisatie van subsidiebeleid? 

(pagina 9) 

Antwoord 6 

Hoe sympathiek ook bedoeld maar het antwoord hierop is nee. Op basis van de Wet Arhi dient de 
gemeente binnen twee jaar na herindeling al haar verordeningen en beleid te hebben 
geharmoniseerd. Voor Schagen betekent dit dat wij uiterlijk 31 december 2014 de uiterste deadline 
is. Concreet moeten we dan het subsidiebeleid en de subsidieverordening(en) hebben 
geharmoniseerd. Bij wet is daar geen uitzondering op mogelijk en deze kunnen we derhalve dan ook 
niet bij de provincie aanvragen. Al zou de provincie bereid zijn ons uitstel te verlenen en dit 
daadwerkelijk doen, dan handelt zij in strijd met de wet. 
 
 

 

Schagen 4 november 2014 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 


