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Deel 1 

Vragen en antwoorden begrotingsavond 14 oktober 2015  

Dienstverlening: Algemeen 
 

Vraag: 

Stel dat iemand een (legale) zorgvraag heeft voor hulp in de huishouding. Welke stappen moet je 

daarvoor doorlopen? 

 

Antwoord: 

Als eerste stap kun je de hulpwijzer raadplegen (www.hulpwijzernoordkop.nl). Als tweede stap kun je 

kunt hier het contactformulier voor gebruiken dat te vinden is op de wijkteam website (www.wijkteam-

schagen.nl). Ook kun je telefonisch contact opnemen met de gemeente die je vervolgens verder kan 

helpen. 

 

Vraag: 

Oudere mensen hebben vaak meer problemen met de website. Wat doen jullie als gemeente met 

deze signalen? 

 

Antwoord: 

We dragen uit dat onze inwoners zelfredzaam zijn en zoveel mogelijk elkaar helpen. Een voorbeeld 

hiervan zijn de dorpssteunpunten waar iemand je (digitaal) op weg kan helpen. Op bijna ieder 

steunpunt is een computer aanwezig. We zetten in op hulp door vrijwilligersorganisaties in de kernen. 

 

Vraag: 

Wat wordt verstaan onder digitaal kanaal? 

 

Antwoord: 

Wij willen dat onze inwoners zoveel mogelijk gebruik gaan maken van onze digitale dienstverlening. Dit 

neemt niet weg dat wij de mensen die dit niet kunnen zoveel mogelijk willen blijven helpen 

 

Vraag: 

Hoe zit het met het Privacybeleid van de gemeente? 

 

Antwoord: 

In de gemeente is een functionaris aangesteld die zich met de privacy bezig houdt. Daarnaast zijn op 

de verschillende afdelingen aanspreekpunten benoemd.  Wij willen hiermee onder andere een 

bewustwording creëren bij al onze medewerkers om hier continu aandacht voor te hebben. 

 

Dienstverlening: De website 
 

Vraag: 

Wat gaat er veranderen aan de nieuwe website? 

 

Antwoord: 

Wij gaan onze website anders vormgeven. Daarbij laten wij ons inspireren door de website die de 

gemeente Castricum heeft gemaakt. Voorop staat dat wij een toegankelijke website willen maken 

waarbij onze informatie (zonder te veel muisklikken) kan worden gevonden. Tegelijkertijd zullen wij de 

website ook schonen van informatie die niet of nauwelijks wordt geraadpleegd maar ook een einde 

maken aan overbodige verwijzingen (“links”). De te raadplegen schermen zullen zich straks ook 

automatisch aanpassen aan het apparaat dat je hiervoor gebruikt. Dit omdat veel inwoners / klanten 

gebruik maken van tablets. We gaan naar een vraaggerichte website. 

 

Vraag: 

Wanneer komt de nieuwe website beschikbaar? 

 

Antwoord: 

Wij zijn er hard mee bezig om onze nieuwe website zo snel mogelijk online te krijgen. Wij hopen dat deze 

begin volgend jaar van start gaat. 

 

http://www.hulpwijzernoordkop.nl/
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Vraag: 

Houdt de gemeente ook rekening met duidelijk en eenvoudig taalgebruik?  

 

Antwoord: 

Wij zijn als gemeente bewust van de problematiek rond laaggeletterdheid. Bij het opstellen van onze 

nieuwe website willen wij hierop inspelen door ons zoveel mogelijk te beperken tot relevante informatie 

en zo kort mogelijk geformuleerd. We laten de nieuwe website ook testen door inwoners. 

 

 

Dienstverlening: De persoonlijke internetpagina (PIP) 
 

Vraag: 

Als je gebruik maakt van de persoonlijke internet pagina (PIP) hoe lang blijft deze dan op je scherm 

staan als je er niet in bezig bent? 

 

Antwoord: 

Vanwege beveiliging blijft de webpagina (als je er niet mee bezig bent) ongeveer een kwartier 

beschikbaar op het scherm. Daarna is het nodig om opnieuw in te loggen. 

 

Vraag: 

Als je gebruik maakt van de persoonlijke internetpagina (PIP) moet je dan ook weer een nieuw 

password /toegangscode gebruiken? 

 

Antwoord: 

Voor het inloggen op je persoonlijke internetpagina (PIP) kun je gebruik maken van je bestaande DigiD 

inlogcode. Heb je die nog niet dan kun je deze aanvragen op https://www.digid.nl/. 

 

Vraag: 

Wat kun je allemaal met de persoonlijke internetpagina? 

 

Antwoord: 

Na het inloggen met je DigiD kun je hier alle informatie vinden over de ondersteuning die je van het 

wijkteam krijgt. Welke acties  plaatsvinden, wanneer er contactmomenten zijn geweest en wie er van 

het wijkteam zich bezig houdt met jouw ondersteuning. Je kan dit ook zelf bijwerken. Je vindt hier ook 

informatie over het storten van vakantiegeld, uitkeringen etc. Ook kun je zelf eigen gegevens 

toevoegen en wijzigen. We gaan de pip steeds verder uitbreiden zodat alle inwoners informatie kunnen 

vinden over de producten die zij hebben aangevraagd, persoonlijke correspondentie van de 

gemeente kunnen terugvinden, etc. Dit gaan we stap voor stap invoeren .  

 

 

Vraag: 

Wordt de persoonlijke internet pagina ook gelinkt met andere instanties zoals bijvoorbeeld het CAK? 

 

Antwoord: 

Voorlopig bevat de persoonlijke internet pagina alleen gegevens  van de gemeente Schagen en die 

van de Client. Indien andere koppelingen mogelijk worden zullen wij zeker onderzoeken hoe we hier 

gebruik van kunnen maken om onze dienstverlening verder te optimaliseren. 

 

Financiën: Begroting 

Vraag:  

Ozb heffing stijgt onder meer door een hogere bijdrage aan waterschap door hogere kosten bij 

waterschap. Voeren wij gesprekken met het hoogheemraadschap over het onderhoud en overdracht 

van deze wegen? 

 

Antwoord: 

Op dit moment niet. 

Vraag: 

Omslagheffing  waterschap voor wegen hoe zat dit? 
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Antwoord:  

Het beheer van de wegen buiten de bebouwde kom in de voormalige gemeenten Schagen en Zijpe  

wordt uitgevoerd door het hoogheemraadschap. Tot aan de fusie brachten zij hiervoor een bedrag in 

rekening aan de inwoners en ondernemers.  Met de fusie is afgesproken, dat dit voortaan bij de 

gemeente in rekening wordt gebracht. De gemeente slaat dit om over alle inwoners en ondernemers 

(ook die van de voormalige gemeente Harenkarspel) via de ozb.  Als de aanslag van het 

hoogheemraadschap hoger wordt moet de OZB hierop aangepast worden. Dat is nu het geval. 

Het hoogheemraadschap legt verder nog een  zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing van 

woonruimten op en een watersysteemheffing voor eigenaren en gebruikers. 

 

Vraag: 

Wat als we ozb heffing niet met 9 procent laten stijgen maar met 5 procent. Wat is dan het effect op 

het accommodatiebeleid? 

 

Antwoord: 

Dan ontstaat een dekkingsprobleem van € 344.000. 

 

Vraag: 

Kunnen we dit spreiden en dan op laten lopen naar 9 procent? 

 

Antwoord: 

Nee, het geld is direct nodig met name om te sparen voor forse vervangingsinvesteringen in de 

komende jaren en voor het invullen van de taakstelling die we onszelf hebben opgelegd en die al 

ingeboekt is in de begroting. 

 

Vraag: 

Als de stijging 5 procent is kunnen we dan het geld ergens anders vandaan halen? (b.v. verkoop 

tafelzilver bv). 

Antwoord: 

Het is aan de raad om keuzes te maken hoe middelen worden ingezet. Gezien de taakstelling die er is, 

is de keuze beperkt. Extra verkoop van tafelzilver is geen optie. Er moet volgens het huidige 

dekkingsplan al € 6 miljoen aan tafelzilver worden verkocht in de komende jaren en dit is al een lastige 

opgave.  

Vraag: 

Subsidie bibliotheek  hadden we ook anders in kunnen zetten? 

Antwoord:  

De voorgestelde aanpassing van het bibliotheek budget en daarmee het vrijkomende deel van 

€ 400.000 euro had ook anders ingezet kunnen worden. Echter binnen het Sociaal domein is aan het 

onderdeel bibliotheek een taakstelling opgelegd van  € 400.000.  Wordt het behaalde voordeel anders 

ingezet dan moeten andere budgetten aangepast (verlaagd) worden om de taakstelling te realiseren. 

 

Financiën: Productenboek 
 

Vraag: 

5110106 S PGB jeugdbudget 493.000 euro staat bij Domein burger en bestuur is dit juist? 

 

Antwoord: 

Dit is niet juist. Dit budget wordt overgebracht naar resultaat 1.2 Sociaal domein. (gebeurd bij 1e 

wijziging 2016). 

 

Vraag: 

Waarom zijn niet alle gebouwen van de brandweer overgedragen aan de veiligheidsregio? 

 

Antwoord: 

Alleen de gebouwen die in de afgelopen 10 jaar een verbouwing hebben ondergaan of zijn gebouwd 

zijn overgedragen aan de Veiligheidsregio. De gemeente betaalt nog wel alle lasten hiervan. De 

overdracht is gedaan om te voorkomen, dat we de btw van de bouw en/of verbouw terug moeten 

betalen. Na afloop van de btw-termijn worden de gebouwen weer terug geleverd aan de gemeente. 
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Als wij de twee gebouwen niet hadden overgedragen moesten wij een bedrag van ongeveer  

€ 300.000 aan btw-aftrek terugbetalen.  

 

Vraag: 

Blz. 8 - Waar is het bedrag van € 873.000,  wat gedoteerd wordt,  voor  nodig? 

 

Antwoord: 

Deze dotatie betreft een overboeking van de reserve maatschappelijk nut, (zie productenboek pagina 

17: het bedrag is onderdeel van de daar vermelde € 2.750.000  naar de reserve onderhoud 

buitenruimte. De reserve Onderhoud buitenruimte wordt ingezet voor investeringen in openbare 

verlichting, speelvoorzieningen etc. 

  

Vraag: 

Wegenonderhoud, waar is de dotatie en de onttrekking voor nodig. 

 

Antwoord: 

De dotatie betreft een overboeking van de reserve Maatschappelijk nut naar de reserve 

Wegenonderhoud.  Vanuit de reserve Wegenonderhoud wordt het investeringsplan 2016 betaald. 

 

Vraag: 

Recreatie:  Wat valt er onder de kapitaalslasten van € 239.000 ? 

 

Antwoord: 

In dit bedrag zijn de afschrijvingslasten opgenomen van de  renovatie van speellocaties, vervanging 

speeltuintjes, aanleg camperplaatsen en de herontwikkeling van Markt 18. 

 

Vraag: 

Is in de begroting rekening gehouden met het accommodatiebeleid zoals dat in december aan de 

raad wordt voorgelegd? 

 

Antwoord: 

In de cijferopstelling (zie blz. 7 begroting) is rekening gehouden met het accommodatiebeleid.  

 

Vraag: 

Kunstzinnige bevordering en vorming: waar is dit voor?  

Wordt dit meegenomen bij het subsidiebeleid? 

 

Antwoord: 

Uit dit budget worden subsidies betaald aan toneel- en muziekverengingen, fanfares etc. 

Dit is al meegenomen in het subsidiebeleid. 

 

Vraag: 

In de begroting is nergens het aantal fte’s vermeld.  Hoeveel  zijn dit er?  

En wat is het bedrag aan inhuur derden?   

 

Antwoord: 

Het aantal fte’s bedraagt 360,7 (exclusief raad en college). 

Het bedrag aan inhuur derden voor het Cowwi is € 255.848 en voor de rest van de organisatie  is  

€ 430.694 beschikbaar. Budget ontstaan door vacatures, detacheringen e.d. wordt hier aan 

toegevoegd. 

 

 

Openbaar gebied 

Vraag: 

Het groenbeheer gaat met de botte bijl. Wordt hierdoor geen schade toegebracht aan het 

bomenbestand en het groen? Onderhoud wegen mag wel wat minder ten gunste van het groen 

 

Antwoord: 

Bedrijfsmatig en efficiënt werken is belangrijk in deze tijd van bezuinigingen. We werken niet met een 

botte bijl. Jaarlijks wordt een prioriteitenlijst opgesteld met de meest noodzakelijke projecten die sober 
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en doelmatig worden uitgevoerd.  Een mogelijkheid is aanwezig om zelf een stukje openbaar groen te 

onderhouden. Eind van het jaar, begin volgend jaar staan de beleidsplannen voor wegen, groen etc. 

op de politieke agenda. De insteek hierbij blijft: sober en doelmatig. 

 

Vraag: 

Kan een motie  voor waterdoorlatende parkeerplaatsen kans van slagen hebben? 

 

Antwoord: 

Dat is een politieke  afweging. Een dergelijke afweging zou meegenomen kunnen worden bij de 

beleidsplannen zoals genoemd in de vorige vraag 

 

Vraag: 

Hegje om speeltuin is veel te diep gesnoeid. Er is een kans dat hegje dood gaat. 

 

Antwoord: 

Sober en doelmatig onderhoud brengt wat grover snoeiwerk met zich mee. Het is niet de bedoeling 

dat het hegje doodgaat. Mocht dit onverhoopt wel gebeuren dan zoeken we een passende oplossing.  

 

Vraag: 

Ongelukkig met onkruidbestrijding op verharding. 

 

Antwoord: 

Het gecontracteerde bedrijf komt zijn verplichtingen niet na. Wij zijn in gesprek met dit bedrijf om tot 

verbetering te komen. 

 

Vraag: 

Heeft de verkoop van kleine stukjes groen prioriteit? 

 

Antwoord: 

De gemeente staat voor een behoorlijke bezuinigingstaakstelling.  Het taakveld Vastgoed is tot de 

conclusie gekomen dat versneld middelen kunnen worden gegenereerd door het actief verkopen van 

snippergroen. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens tot het verhogen van woongenot 

van inwoners door het vergroten van tuinen bij woningen. 

De afgelopen jaren heeft de verkoop van snippergroen en/of openbare gemeentegrond incidenteel 

plaatsgevonden op basis van individuele verzoeken. Hierbij zijn al enkele stukjes gemeentegrond 

verkocht. Door middel van een actief verkoopplan willen wij meer stukjes gemeentegrond verkopen.  

De verkoop zelf brengt incidentele inkomsten met zich mee en structurele inkomsten door een hogere 

WOZ waarde. Ook brengt dit een bezuiniging op de onderhoudskosten met zich mee doordat de 

eigenaren van de over te dragen grond zelf de kosten zullen dragen van het groenonderhoud. Bij 

stukjes aan waterkanten komt het onderhoud/vervanging van de beschoeiing voor rekening van de 

eigenaren/bewoners.  Naast de voordelen voor de gemeente leveren de transacties ook de inwoners 

voordeel op door verhoging van het woongenot en waardevermeerdering van de woning. 

Vraag: 

Zaaien we nog steeds bermen in? (Dit was altijd het beleid) 

 

Antwoord: 

Op dit moment gebeurt dit niet. Bij de nieuwe beleidsplannen is dit weer een mogelijkheid. 

 

Vraag: 

Merken jullie buiten dat er minder gedaan kan worden door minder budget? Zijn er meer klachten? 

 

Antwoord: 

We verdelen het geld integraal. We doen eerst de urgente klussen en geen investeringen. We zien het 

aantal klachten toenemen. Wanneer er klachten zijn, pakken we dit zo snel mogelijk op. 

 

Vraag: 

Is participatie de oplossing? 
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Antwoord: 

De eerste doelstelling bij participatie is de betrokkenheid van de buurt bij de eigen leefomgeving. Dat 

dit ook besparingen kan opleveren is een gunstig neveneffect. 

 

Vraag:  

Waarom lenen jullie niet meer? 

 

Antwoord: 

Meer geld lenen is geen oplossing voor het creëren van meer budget. Het vervelende van lenen is, dat 

je het later en met rente moet terugbetalen. We willen juist zo min mogelijk lasten doorschuiven naar de 

toekomst. Lenen is een oplossing voor het financieringsvraagstuk niet voor het dekkingsvraagstuk. We 

lenen meer geld als onze financieringsbehoefte hier om vraagt. 

 

Vraag: 

Efficiency bij onderhoudswerkzaamheden kan omhoog. Bewoners zien dubbel werk dat onnodig is 

(medewerkers van Noorderkwartier die steeds hetzelfde stukje onderhouden). 

 

Antwoord: 

Dit heeft de aandacht. Bij het opstellen van de planning en bij het toezicht wordt met dit aspect meer 

rekening gehouden. 

 

Vraag: 

Er is veel mos op het trottoir aanwezig. 

 

Antwoord: 

Het gecontracteerde bedrijf komt zijn verplichtingen niet na. Wij zijn in gesprek met dit bedrijf om tot 

verbetering te komen. 

 

Vraag: 

Bij  het straat vegen graag publiceren om auto’s aan de kant te zetten. 

 

Antwoord: 

In het verleden werd dit gedaan, maar dit had niet het gewenste effect. 

 

Vraag: 

Als je denkt dat voor het bedrag dat taakstellend voor onkruidbestrijding beschikbaar is geen goede 

kwaliteit  mogelijk is dan liever wat meer geld en geen probleem. 

 

Antwoord: 

Bij de aanbesteding was het budget taakstellend. Er was één aannemer die een goede kwaliteit 

beeldniveau aanbood. In de praktijk pakt dit anders uit. Het gecontracteerde bedrijf komt zijn 

verplichtingen niet na. Wij zijn in gesprek met dit bedrijf om tot verbetering te komen. 

 

 

Vraag: 

Onderhoud groen minder dan eerst. 

 

Antwoord: 

Binnenkort staat het groenbeleid op de politieke agenda . Het beleid gaat het gewenste onderhouds 

niveau benoemen. Dit gekoppeld aan de beeldkwaliteit. De inzet is sober en doelmatig.  

 

Vraag: 

Belangrijk: aandacht voor steeds groter en zwaarder agrarisch verkeer.  

 

Antwoord: 

Bij de wegenbeleidsplannen wordt dit meegenomen. 

 

Vraag: 

Het groen is lelijk geworden. Wat is er veranderd, waarom is het niet meer zoals het was? 

 

Antwoord: 

Beleidsmatig zijn er geen veranderingen. De opgelegde taakstelling op het gebied van beheer en 

onderhoud leidt tot versobering. 
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Vraag: 

Komt er herziening van beleid? 

 

Antwoord: 

We zijn bezig voor alle kapitaalgoederen nieuw beleid op te stellen. De planning is om dit eind van dit 

jaar/ begin volgend jaar vast te laten stellen. De insteek is sober en doelmatig. 

 

Vraag: 

Kan het niet mooier,  milieuvriendelijker, gedifferentieerder? 

 

Antwoord: 

Alles kan, maar heeft zijn prijs. 

 

 

 

Ruimte 
 

Vraag: 

Bieden wij ruimte aan ontwikkeling en uitbreiding van bedrijven ? 

 

Antwoord: 

Wij bieden ruimte aan ondernemers door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en 

snelle en klantgericht procedures voor vergunningverlening. Daarnaast zorgen wij voor voldoende 

fysieke ruimte op onze bedrijventerreinen, in nauwe afstemming met de regio. Daar waar ontwikkeling 

en uitbreiding van bedrijven door regelgeving van bijvoorbeeld de provincie vertraagd wordt, gaan wij 

in samenwerking met alle partijen op zoek naar een oplossing. 

 

Vraag: 

Wat zijn de belangrijkste sectoren in onze gemeente ? 

 

Antwoord: 

Via de website schagen.incijfers.nl is actuele informatie te vinden op het gebied van Economie, Werk & 

Inkomen. De voor Schagen grootste sectoren naar aantal vestigingen zijn: 

Groot- en detailhandel    (17,9%) 

Bouwnijverheid     (15,8%) 

Industrie     (14,1%) 

Advies en Onderzoek    (13,8%) 

Agrarische Sector (11,8%) en Zorg   (6,1%) 

 

Bij de verdeling naar aantal banen is dit: 

Groot- en detailhandel    (17,1%) 

Zorg      (14,2%) 

Industrie     (14,1%) 

Advies en Onderzoek    (10,7%) 

Bouwnijverheid       (9,4%)  

Agrarische sector      (7,8%) 
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Deel 2 

Ingediende technische vragen begroting 
 

 

CDA 
 
Op pagina 80 staat over de lokale heffingen het volgende: de OZB wordt, buiten de trendmatige 1,5 % 

en de mogelijke 9% voor het accommodatiebeleid, ook nog eens met 1,5% verhoogd vanwege de 

wegenheffing. De heffingen van het waterschap in 2015 zijn als volgt door het waterschap 

gecommuniceerd: 

  

Zuiveringsheffing.                                                    € 58.04.     Per vervuilingseenheid 

Watersysteemheffing  ingezetenen.                    €. 99.25 

Watersysteemheffing. Gebouwd.                         €. 0, 5050. %.  WOZ waarde gebouwd 

Watersysteemheffing. Ongebouwd.                    €. 98,60.     Per. HA 

Watersysteemheffing.  Natuur                                €.   5,13.     Per. HA 

  

Wegenheffingen. Ingezetenen.                               € .   38,47 

Wegenheffingen. Gebouwd.                                   €.     0,1241 %   WOZ.   Waarde gebouwd 

Wegenheffingen. Ongebouwd.                              €.    23,02.    Per HA 

Wegenheffingen. Natuur.                                         €.      1,03.   Per. HA 

  

Deze wegenheffingen worden alleen geheven in de voormalige gemeentes Schagen en Zijpe. Deze 

heffingen worden alle jaren trendmatig verhoogd, zelfs meer als er andere zaken spelen. 

  

Vraag: 

Moeten de inwoners nu een dubbele trendmatige verhoging betalen, eerst via het waterschap en nu 

ook nog via de 1,5% OZB bij de gemeentebegroting? 

 

Antwoord: 

Nee. De inwoners betalen vanaf 2013 niet meer via het waterschap. Dit stond nog verkeerd op de 

website van het hoogheemraadschap. We hebben ze gebeld en ze hebben beloofd dit aan te 

passen. Wanneer u thuis uw aanslag van het hoogheemraadschap nakijkt, zult u hier geen 

wegenheffing op aantreffen.  

 

Vraag: 

Woningbouwprogramma (Resultaat 1.2): Komen de aantallen (sociale huur)woningen ten behoeve 

van vluchtelingen met een verblijfstatus bovenop de met de provincie afgesproken aantallen? De 

bouw van woningen voor vluchtelingen mag niet tot gevolg hebben dat anderen langer op een 

woning moeten wachten. 

 

Antwoord: 

In het lokale en regionale woningbouwprogramma zit voldoende ruimte en flexibiliteit om te voorzien in 

de bouw van nieuwe (sociale huur)woningen. De afgelopen jaren hebben vergunninghouders 

voorrang gekregen, conform nationale wetgeving. Op dit moment wordt hard gewerkt aan 

oplossingen om (extra) wachtlijsten voor de lokale bevolking te voorkomen.   

 

Vraag: 

Investeren in kwaliteit (Resultaat 1.2):  Een flink deel van de energievraag van woningen bestaat uit 

verwarming (en koeling). Wat doet de gemeente om duurzame oplossingen zoals warmte-koudeopslag 

te bevorderen? 

 

Antwoord: 

Warmte-koude opslag is een techniek die qua infrastructuur relatief duur is qua “rendement. De 

aandacht van de gemeente is op dit moment vooral gericht” op snel resultaat boeken met de op dit 

moment goede en relatief goedkope oplossingen van o.a. isolatie en zonne-energie. Voor de 

komende jaren zet de gemeente zich in om –naast de initiatieven van o.a. Wooncompagnie – vooral 

de particuliere woonsector te benaderen met voorlichting en stimulering van energiebesparende 

maatregelen. Voor warmte koude opslag staan we in principe open voor initiatieven vanuit o.a. het 

bedrijfsleven. 
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Vraag: 

Werkplan Klimaatuitvoering Schagen 2016-2018 (Resultaat 1.3): Wat is de stand van zaken wat betreft 

het opstellen van dit werkplan? 

 

Antwoord: 

Het werkplan verkeert in de conceptfase en fungeert op dit moment als kader voor het voorstel om 

voor 2016 weer een budget beschikbaar te stellen voor klimaatdoeleinden. In de begroting 2016 is 

hiervoor € 100.000 opgenomen.  In het concept zijn o.a. ook de in de vorige vraag genoemde 

activiteiten inzake energiebesparende maatregelen opgenomen. Wanneer de begroting met het 

klimaatbudget wordt vastgesteld, zal het werkplan definitief worden. 

 

Vraag: 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord faciliteren (Resultaat 1.6): Onder de eerste bullit van “Onze 

planning is:” wordt gesproken over het aantrekken van bedrijven. Wat doet de gemeente om start-ups 

(beginnende ondernemers met nieuwe ideeën) te faciliteren? Is het bijvoorbeeld mogelijk om 

leegstaande bedrijfspanden hiervoor geschikt te maken en ter beschikking te stellen? 

 

Antwoord: 

Wij hebben geen specifiek beleid voor starters/start ups. Er zijn bij ons ook geen knelpunten op dit vlak 

bekend. Wij krijgen wel  vragen van starters of vestiging op een specifieke locatie mogelijk is. Over het 

algemeen kunnen we daar positief op antwoorden en anders kijken we samen naar alternatieve 

mogelijkheden. 

 

 

JESS 
 

Vraag:  

Ik zie op blz. 69 van de begroting aan de lasten kant een post staan van 6,8 mln. aan stelposten. Wat 

moet ik me hierbij voorstellen, waar bestaat dit uit? 

 

Antwoord: 

Deze stelpost bestaat voor € 5.000.000 uit het afboeken van investeringen in maatschappelijk nut. Hier 

staat op een andere plaats in de begroting een onttrekking aan een reserve tegenover die weer 

aangevuld moet worden met de verkoop van “tafelzilver”. 

 

De overige € 1.876.996 betreft de kapitaallasten van de voorgenomen investeringen.  Hiervan is bijna  

€ 1,7 miljoen voor investeringen in het riool. 

  

Vraag: 

Klopt het dat ik geen overzicht reserves en voorzieningen kan vinden? Kun jij mij de huidige actuele 

stand geven van de reserve frictievergoeding (dus de gelden die Schagen heeft ontvangen van de 

Provincie voor de fusie). 

 

Antwoord: 

Dit klopt. Deze had er wel in moeten zitten maar is tussen de wal en het schip gevallen. Als bijlage tref je 

het overzicht aan. Hierin staat ook de stand van de reserve frictievergoeding. Deze vergoeding krijgen 

we niet van de provincie maar deze maakt onderdeel uit van de algemene uitkering en krijgen we dus 

van het Rijk. 

 

 

 


