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1. ALGEMEEN VERSLAG 
 
Ieder jaar legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het 
gevoerde financiële beheer. In dit verslag zijn de programma’s en de paragrafen van de 
programmabegroting 2012 de basis.  
 
In de Programmaverantwoording (blz. 4 t/m blz. 55) is de verantwoording over 2012 verwerkt 
onder het kopje “Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan?”. Bij de investeringen zijn alleen de 
grotere afwijkingen toegelicht. In het investeringsschema vermeld bij de verschillende 
programma’s staan de begrote en werkelijke bedragen genoemd. Hier kunnen grote verschillen 
tussen zitten. Dit komt doordat sommige begrote bedragen verstrekt zijn voor meerdere jaren.  
 
De programmarekening 2012 van de gemeente Zijpe sluit met een voordelig saldo van  
€ 1.248.814,14. Ten opzichte van de begroting 2012 na wijzigingen zoals die door de raad zijn 
vastgesteld, zijnde een voordelig saldo van € 166.500,81 betekent het voordelig saldo van  
€ 1.248.814,14 een verschil van circa €1.082.000. 
 
Het verloop van het begrote resultaat is als volgt: 

 
 
Onderwerp 

Begrotingswijziging in 
raadsvergadering d.d. 

 
Bedrag 

Primaire begroting inclusief dekkingsplan 25 oktober 2011  €                  0 

Verkoop bibliotheek Callantsoog 24 april 2012 +/+ €       177.500 

Nota reserves en voorzieningen 26 juni 2012 +/+ €       392.451 

Viermaandelijkse rapportage Begroting 2012, 
categorie 2 

26 juni 2012 -/- €       500.850 

5-jr afrekening onderwijs 2001/2005 26 juni 2012 -/- €         16.000 

Negenmaandelijkse rapportage 
Begroting 2012, categorie 2 (zie bijlage 1 en 2) 

27 november 2012 -/- €         57.575 

Septembercirculaire 27 november 2012 +/+ €       170.975 

Begroot saldo baten en lasten na wijzigingen +/+ €       166.501        

   

Positief resultaat jaarrekening  2012     €     1.248.814              

   

Verschil jaarrekening 2012 t.o.v. begroting na wijziging     €     1.082.313             

 
In de Toelichting op de programmarekening worden de belangrijkste verschillen nader 
toegelicht (zie blz. 132 e.v.)  
 
De jaarrekening is gecontroleerd door IPA-ACON en voorzien van een goedkeurende  
controleverklaring voor de getrouwheid en een goedkeurende verklaring voor de 
rechtmatigheid.  
 
Het voordelig saldo van baten en lasten ad € 1.248.814 is separaat in de balans opgenomen
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2. JAARVERSLAG 
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2.1 PROGRAMMA’S 
 

2.1.1 Programma Bestuur & Directie 
 
 
Programma manager :  A. Idema 

Afdeling : Bestuur & directie 

 
Taakvelden : Portefeuillehouder 

Bestuur : College 

Directie : College 

Veiligheid : Wnd. burgemeester mw. M.G. Dekker  

Planning & Control : wethouder B. Blonk 

Griffie : Voorzitter raad, mw. M.G. Dekker 

Communicatie : Wnd. burgemeester mw. M.G. Dekker  
Juridische Zaken : Wnd. burgemeester mw. M.G. Dekker  
Handhaving : wethouder B. Blonk 

 

Speerpunten 2012-2015 
 
Taakveld Beleidsitem 2012 2013 2014 2015 

      

Bestuur Gemeentelijke herindeling Harenkarspel, 
Schagen en Zijpe 

u u   

 Behoud van samenwerkingsverbanden u u u u 

Directie Burgertevredenheidsonderzoek c.q. nulmeting u    

Veiligheid Uitbreiding politie-inzet tijdens zomerperiode u u u u 

 Onderzoek naar mogelijkheden onderbrengen 
reddingsbrigades bij de Veiligheidsregio 

u    

Communicatie Een open en eerlijke communicatie met de 
burger 

u u u u 

 Uitbreiden digitale dienstverlening u u u u 
u = jaar van uitvoering 

 

Algemeen 
 
Het leveren van een bijdrage aan een veilige, leefbare en duurzame samenleving. 
 
Deze uitspraak kan worden gezien als een overkoepelende doelstelling voor alle 
programma’s. 
Voor wat betreft het programma Bestuur & Directie kunnen daar de volgende subdoelen aan 
worden verbonden: 
- versterken van een democratische werking van het openbaar bestuur; 
- bouwen aan een toekomstgerichte, professionele en efficiënte organisatie; 
- bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid; 
- het realiseren van een open en eerlijke communicatie met burgers en bedrijven en het 

bevorderen van een positieve uitstraling van de gemeente. 
 
Onderstaand zullen per taakveld (voor zover van toepassing) concrete beleidsvoornemens 
voor 2012 nader worden uitgewerkt op basis van de 3-W systematiek. Deze 
beleidsvoornemens komen enerzijds voort uit het coalitieprogramma 2010-2014, anderzijds 
als gevolg van nieuwe ontwikkelingen die nopen tot bestuurlijke aandacht.  
 
Overige onderwerpen met betrekking tot dit programma vindt u bij de paragrafen. 
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Kaderstellende beleidsnota’s 
 
- Toekomstvisie 2005-2015 (vastgesteld door raad op 28 september 2004); 
- Coalitieprogramma 2010-2014 (vastgesteld door de raad op 27 april  2010); 
- Algemene uitgangspunten communicatie 2007; 
- Realisatieplan E-voorzieningen gemeente Zijpe; 
- Plan van aanpak herindeling Harenkarspel, Schagen en Zijpe. 
 

Taakveld: Bestuur 
 
Versterken van een democratische werking van het openbaar bestuur. 
 
Beleidsitems: -Gemeentelijke herindeling Harenkarspel, Schagen en Zijpe.  
  -Behoud van samenwerkingsverbanden. 
 
Wat willen we bereiken? 
 
We willen bereiken dat de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe per 1 januari 2013 
zijn gefuseerd tot één gemeente. Deze nieuwe gemeente dient te beschikken over 
voldoende bestuurskracht, zowel bestuurlijk als ambtelijk, om zelfstandig, dan wel in 
samenwerking met anderen de haar opgedragen taken te kunnen vervullen.  
 
Wat gaan we daar voor doen? 
 
Daarvoor gaan we uitvoering geven aan het plan van aanpak herindeling Harenkarspel, 
Schagen en Zijpe dat op 7 juli 2011 door de betrokken gemeenteraden is vastgesteld. Dit 
plan van aanpak is erop gericht om op 1 januari 2013 de nieuwe gemeente, zowel bestuurlijk 
als ambtelijk, operationeel te hebben. In de loop van 2013 zal de afronding van de 
samenvoeging plaatsvinden, waarbij nog de nodige aandacht besteed zal moeten worden 
aan de harmonisatie van diverse beleidsnota’s en –uitgangspunten. Uitgangspunt bij deze 
herindeling is dat bestaande samenwerkingsverbanden behouden blijven, tenzij deze hun 
meerwaarde door de herindeling(en) hebben verloren. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
De projectorganisatie, bestaande uit Stuurgroep, Projectgroep en diverse werkgroepen, heeft 
de fusie voorbereid. De naamgeving, de tijdelijke huisvesting, het visie/missie document, de 
besturingsfilosofie, het dienstverleningsconcept, de managementfilosofie, de hoofdstructuur 
en de opbouw & samenstelling van de griffie zijn vastgesteld. Tevens is de beoogd 
gemeentesecretaris benoemd evenals de afdelingshoofden en teamleiders met uitzondering 
van de teamleider Ruimte. Ook de beoogd Griffier is benoemd. Functieboek 2 
(plaatsingsprocedure personeel) is conform de planning vastgesteld en de plaatsing van het 
personeel heeft plaatsgevonden. Begin januari wordt al het personeel formeel aangesteld in 
de nieuwe gemeente. 
 
Diverse werkgroepen zijn bezig met het opstellen van harmonisatievoorstellen. Veel 
harmonisatievoorstellen liggen inmiddels gereed om door de nieuwe raad of het nieuwe 
college definitief te worden vastgesteld. 
 
De begroting 2013 is behandeld in de fusieraad en wordt formeel in januari door de nieuwe 
raad vastgesteld. Ten aanzien van de huisvesting is gekozen om te starten in twee 
bestaande gemeentehuizen, namelijk die van Harenkarspel en Schagen. 
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Parallel aan het fusieproces liep het proces waarbij de gemeente Schagen zich aansluit bij 
de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), zodat aan het uitgangspunt, dat bestaande 
samenwerkingsverbanden behouden blijven, wordt voldaan. Deze aansluiting is per 1 juli 
2012 gerealiseerd. 
 
Wat gaat het kosten? 
 
In het plan van aanpak herindeling Harenkarspel, Schagen en Zijpe dat op 7 juli 2011 door 
de betrokken gemeenteraden is vastgesteld, is een begroting opgenomen. Op basis van 
deze begroting is door de betrokken gemeenten een bedrag beschikbaar gesteld van 1,8 
miljoen euro, voor de jaren 2011 en 2012. De bijdrage van de gemeente Zijpe hierin is in 
totaal € 600.000. 
 
Ook zal in 2012 aandacht geschonken worden aan het feit dat we “afscheid” nemen van de 
gemeente Zijpe (raadsleden, collegeleden, personeel, commissies enz.). Hiervoor zullen 
activiteiten worden ontwikkeld.  Voor dit alles is een budget beschikbaar gesteld van  
€ 30.000. 
 

In het plan van aanpak herindeling Harenkarspel, Schagen en Zijpe staat ook vermeld, dat 
wanneer werkzaamheden ten behoeve van de herindeling leiden tot knelpunten in de 
normale bedrijfsvoering, deze binnen de eigen gemeente op de gebruikelijke wijze worden 
opgelost (bijvoorbeeld door tijdelijke inhuur).  
 

Wat heeft het gekost? 
 
Het beschikbaar gesteld krediet ad € 1,8 miljoen is niet afdoende om de kosten van de fusie 
te dekken. In de fusieraad van 27 september 2013 zijn daarom aanvullende middelen  
(€ 0,54 miljoen) ter beschikking gesteld 
 

Taakveld: Directie 
 

Bouwen aan een toekomstgerichte, professionele en efficiënte organisatie. 
 

Beleidsitem: Burgertevredenheidsonderzoek c.q. nulmeting. 
 

Wat willen we bereiken? 
 
We willen bereiken dat de burger en het bedrijfsleven tevreden zijn over de dienstverlening 
zowel van de huidige gemeente Zijpe als van de nieuwe, heringedeelde gemeente. We 
willen hierin een constante kwaliteit leveren welke door de burger wordt beoordeeld met 
tenminste een zeven. 

 
Wat gaan we daar voor doen? 

 
We gaan, samen met de gemeenten Harenkarspel en Schagen in 2012 een nulmeting 
uitvoeren, waarin we de tevredenheid van de burger over de kwaliteit van de dienstverlening 
meten. Aan de hand van die uitkomst kunnen we een kwaliteitshandvest ontwikkelen waarbij 
we aangeven wat de burger en het bedrijfsleven vanaf 2013 mogen verwachten van de 
dienstverlening van de gemeente  
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
De nulmeting komt is tot stand gekomen aan de hand van gegevens van 
waarstaatjegemeente. Dit is een benchmark-project dat vergelijkingen maakt tussen 
gemeenten op diverse beleidsterreinen. In maart/april zijn de burgerpeiling en het 
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De burgerpeiling is in de vorm van een vragenlijst 
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die is verspreid onder een steekproef van de inwoners. Het klanttevredenheidsonderzoek is 
een onderzoek bij de balies in het gemeentehuis. Bezoekers werden benaderd door een 
enquêteur met de vraag of zij een aantal vragen wilden beantwoorden over de gemeentelijke 
dienstverlening. De resultaten van het onderzoek zijn in september dit jaar aangeboden in de 
vorm van een rapportage.  
 
Indicatoren: 
 

Omschrijving (E/P) Bron 
Nulmeting 

(jaar) 
Streefwaarden 

2010 2011 2012 2013 

Tevredenheid burgers over gem. 
organisatie (ambt. + bestuurlijk) in 
rapportcijfer (E) 

Enquête (2008) 
6,4 

 
6,6 

  
6,8 

 

Tevredenheidsonderzoek onder 
specifieke doelgroep (bedrijven) 
- recreatie 
- overige 

Enquête (2008) 
 

5,4 
5,2 

 
 

5,7 
5,6 

  
 

6,0 
6,0 

 

Tevredenheidsonderzoek burgers 
Onderdeel contact: 
- Telefonisch 
- Brief 
- E-mail 

Enquête (2008) 
 

7,1 
6,2 
6,5 

 
 

7,5 
6,5 
7,0 

  
 

7,5 
7,0 
7,0 

 

% tijdig afgehandelde brieven/verzoeken 
(P) 

Post 
registratie 

(2009) 100 % 100% 100% 100 % 

 

Taakveld: Veiligheid 
 
Bevorderen van de fysieke en sociale veiligheid. 
 

Beleidsitem:Brandweer 
 
De al ontstane samenwerking op regionaal vlak, rond vraagstukken van veiligheid, krijgt met 
de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s verder vorm. De gemeentelijke herindeling met 
Schagen en Harenkarspel staat bij het hele beleid en uitvoering daarvan centraal. Door de 
Tweede Kamer is besloten dat de Veiligheidsregio-NHN moet regionaliseren. Het AB heeft 
hierop in haar vergadering van 29 juni 2012 de Veiligheidsregio-NHN opdracht gegeven om 
een projectopdracht te maken om per 1-1-2015 te gaan regionaliseren. 
 
Wat willen we bereiken? 
 
De speerpunten van het actuele (regionale) beleid zijn: 
1. minder brand; 
2. betrouwbaar en betaalbaar, op tijd; 
3. slimmer organiseren; 
4. regionaliseren. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Qua uitvoering staan in 2012 centraal: 
1. ontwikkeling van een integraal veiligheidsplan voor de nieuwe gemeente; 
2. verdere samenwerking en gelijkschakeling van processen met Schagen en 

Harenkarspel. 
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Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
1. De subwerkgroep brandweer is bezig met harmoniseren van de bedrijfsprocessen met 

Schagen en Harenkarspel. Onderdeel van de harmonisatie is de repressieve organisatie; 
2. Aan de projecten binnen de volledige veiligheidsketen (minder brand, betrouwbaar en 

betaalbaar op tijd en slimmer organiseren) heeft de gemeentelijke brandweer 
deelgenomen door het leveren van capaciteit; 

3. Het faciliteren van het projectplan regionalisering door hiervoor capaciteit vrij te maken.  
 
Indicatoren: 
 

Omschrijving (E/P) Bron 
Nulmeting 

(jaar) 
Streefwaarden 

2010 2011 2012 2013 

Opleiding en oefening brand-
weervrijwilligers conform AmvB 

KwaliteitsAmvB 
Wet op de Vr 

(2009) 85% 90% 95% 100% 

Opkomsttijden van de brandweer 
conform de AmvB 

KwaliteitsAmvB 
Wet op de Vr 

(2009) 60% 60% 70% 70% 

 
Beleidsitem: Rampenbestrijding 
 
Alle activiteiten gericht op de voorbereiding op de rampenbestrijding binnen de gemeente. 
 
Wat willen we bereiken? 
 
De voorbereiding op de rampenbestrijding op lokaal niveau sluit aan bij het nieuwe regionaal 
crisisplan 2010. De gemeentelijke herindeling met Schagen en Harenkarspel staat bij het 
hele beleid en uitvoering daarvan centraal. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
1. het gemeentelijk rampenplan is conform het nieuwe regionaal crisisplan ingericht; 
2. gemeentelijke functionarissen zijn conform het nieuwe regionaal crisisplan opgeleid en 

geoefend ter voorbereiding op hun taak in de rampenbestrijdingsorganisatie; 
3. voorbereiding van de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie van de nieuwe gemeente. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
1. Het gemeentelijk rampenplan (daterend van 30-08-2008) is ingetrokken en het (nieuwe) 

crisisplan gemeente Zijpe is ontwikkeld, vastgesteld en geïmplementeerd; 
2. Een deel van de gemeentelijke functionarissen is opgeleid en getraind conform het 

(regionaal) crisisplan. Hetgeen in het kader hiervan dit jaar is/wordt ondernomen staat in 
het teken van de nieuwe gemeente Schagen; 

3. Het crisisplan- en de vormgeving van de rampenbestrijdingsorganisatie van de nieuwe 
gemeente Schagen is ontwikkeld en de functionarissen zijn aangewezen.  

 
Indicatoren: 
 

Omschrijving (E/P) Bron 
Nulmeting 

(jaar) 
Streefwaarden 

2010 2011 2012 2013 

Opleiding en oefening van de functiona-
rissen betrokken bij de rampenbestrijding 

Regionaal 
Crisisplan 

(2009) 
80% 

 
85% 

 
90% 

 
95% 

 
100% 
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Beleidsitem: Onderzoek naar mogelijkheden onderbrengen reddingsbrigades bij de  
                       Veiligheidsregio:  
 
Dit beleidsitem is opgenomen in het programma Ruimte & Wonen waarnaar kortheidshalve 
wordt verwezen. 
 

Taakveld: Communicatie 
 
Het realiseren van een open en eerlijke communicatie met burgers en bedrijven en het 
bevorderen van een positieve uitstraling van de gemeente. 
 
Beleidsitem: Een open en eerlijke communicatie met de burger. 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Het realiseren van een open en eerlijke communicatie met burgers en bedrijven en het 
bevorderen van een positieve uitstraling van de gemeente. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
- een doorlopende actieve voorlichting via de media en de website; 
- uitgebreide informatieverstrekking via de website; 
- het houden van inspraak en informatieavonden. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
De actieve voorlichting via de media en de website en de uitgebreide informatieverstrekking 
via de website zijn zaken die continu de aandacht hebben. Waar nodig wordt 
gecommuniceerd via de diverse beschikbare middelen en de informatie op de website is up-
to-date. Inspraak- en informatieavonden worden gehouden op initiatief van de vakafdelingen 
in overleg met communicatie.  
 
Met betrekking tot de fusie HSZ is met enige regelmaat een extra (speciale) pagina 
opgenomen in het Schager Weekblad. 
 
Beleidsitem: Uitbreiding digitale dienstverlening. 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Een optimaal aanbod van digitale producten en diensten.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
In 2012 zullen we het aanbod van digitale producten en diensten voor zover (wettelijk) 
mogelijk verder uitbreiden. Daarnaast richten we ons, samen met Harenkarspel en Schagen 
op de aanschaf van een systeem dat de (digitale) dienstverlening naar de burger per 2013 
nog verder verbetert. Belangrijk uitgangspunt hierbij is o.a. dat informatieverstrekking, van 
aanvraag tot afdoening, digitaal beschikbaar is. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
We hebben ons wat betreft de digitale dienstverlening voornamelijk op de nieuwe gemeente 
gericht. In de werkgroep communicatie nieuwe organisatie is de website voor de nieuwe 
gemeente ontwikkeld. Daarin speelt het aanbod van digitale producten en diensten een 
belangrijke rol.  
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Indicatoren: 
 

Omschrijving (E/P) 
Nulmeting 

(jaar) 
Gerealiseerd Streefwaarden 

In 2009 In 2010 2011 2012 2013 

Plek op de scorelijst van 
Overheid.nl monitor. (E) 

350 
(2007) 

152
ste

 
plaats 

173
ste

 
plaats 

150
ste

 
plaats 

150
ste

 
plaats 

150
ste

 
plaats 

Percentage digitale 
dienstverlening (E) 

40% 
(2007) 

67,1 % 70% 70% 70% 70% 

 
Overzicht baten en lasten 2012 Bestuur & Directie 
 
Lasten Rekening Begroting Werkelijk

(bedragen * € 1.000) 2011 2012 2012

Bestuur 1.642          5.053          4.436          

Veiligheid 874             868             853             

Juridische zaken 

Handhaving 1                  1                  

Communicatie 157             168             154             

Planning & control

Griffier 224             277             173             

TOTAAL lasten 2.898          6.367          5.616          

Baten Rekening Begroting Werkelijk

2011 2012 2012

Bestuur 126             2.324          1.544          

Veiligheid 1-                  1                  

Juridische zaken

Handhaving

Communicatie

Planning & control

Griffier 11                14                6                  

TOTAAL baten 136             2.338          1.551          

SALDO Programma 2.762          4.029          4.065           
 
Totaal overzicht investeringen programma Bestuur & Directie 
 
Investering Begroting Werkelijk

2012 2012

Egem I traject 60.000          5.862       

Bluswatervoorzieningen 101.033        74.633     

2 explosiegevaarmeters 3.000            2.305       

Tankautospuit Callantsoog 28.904          16.826     

4 valbeveiligingen 8.000            8.459       

72 ademluchttoestellen 43.200          46.525     

Bluskleding 4.018            5.041       

Tijdelijke huisvesting HSZ 980.000        643.666   

Onderzoek herhuisv.Zijper Museum 17.261          17.261     

TOTAAL investeringen 1.245.416 820.578  
 
Toelichting investeringen: 
 
- Egem I traject: 

Met betrekking tot het Egem I traject hebben er in 2012 beperkte activiteiten 
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plaatsgevonden. Restant is nodig de komende jaren tot en met 2014 voor diverse NUP 
projecten. 

 
- Bluswatervoorzieningen: 

Het krediet Bluswatervoorzieningen is al eerder met € 75.000 afgeraamd bij de 
Achtmaandelijkse rapportage Begroting 2011, omdat door een nieuwe werkmethode bij 
PWN de kosten gereduceerd zijn. Bij de Negenmaandelijkse rapportage Begroting 2012  
is gebleken dat het krediet nogmaals met € 40.000 kan worden afgeraamd, omdat er niet 
meer per aanvraag van een bluswatervoorziening een tarief van € 400 betaald moet 
worden, maar dat er in totaal een standaard tarief van € 400 betaald moet worden. In 
2009 had PWN dit standaard tarief nog niet. Afronding van het project vindt in het 1e 
kwartaal van 2013 plaats. 
 

- 2 Explosiegevaarmeters: 
De 2 explosiegevaarmeters zijn in het 4e kwartaal aangeschaft daar er eerst regionaal 
onderzocht is welke aangeschaft moesten worden. 
 

- Tankautospuit Callantsoog: 
Tankautospuit Callantsoog is afgeleverd en klaar. Alleen de Multi data terminal wordt in 
het 1e kwartaal 2013 nog aangepast. 
 

- 4 Valbeveiligingen: 
Er zijn 7 waadpakken en 16 reddingsvesten geleverd. 
 

- 72 Ademluchttoestellen: 
De ademluchttoestellen zijn geleverd. 
 

- Bluskleding: 
De uitlevering door de nieuwe leverancier heeft plaatsgevonden. 
 

- Onderzoek herhuisvesting Zijper Museum: 
In 2012 zijn diverse locaties onderzocht voor de herhuisvesting van het Zijper museum. 
Dit heeft geleid tot een collegevoorstel dat voorziet in herhuisvesting in de huidige 
aanbouw van Schagerweg 97. De raad heeft het voorstel echter niet aangenomen en wil 
de mogelijkheden van vestiging in samenhang met de Zijper Molens nader onderzocht 
zien. De raad van de nieuwe gemeente Schagen zal uiteindelijk de knoop doorhakken. 
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Doelenboom 
 

Taakvelden Beleids- Doelstellingen Prestaties

items (bereiken?) (doen?)

Bestuur

 per 1-1-2013, één 

gemeente die 

zelfstandig de taken 

kan uitvoeren 

voldoende kracht om 

zelfstandig de taken te 

kunnen vervullen

gemeentelijke 

herindeling

Burgertevredenheids

onderzoek

kwalitatief goede 

dienstverlening 

uitvoering geven aan het Plan van 

Aanpak herindeling Harenkarspel, 

Schagen en Zijpe

Veiligheidsbureau 

•  voorlichting en preventie

•  ontwikkelen van een regionaal 

   veiligheidsplan

Programma BESTUUR EN DIRECTIE

Directie

Onderzoek mogelijkheden om d.m.v. 

intensieve, niet vrijblijvende 

samenwerking te komen tot vergroting 

van continuïteit en professionaliteit 

ambtelijke dienstverlening.

Veiligheid Regionaal 

samenwerken, zowel 

op het gebied van 

brandweer als op  het 

gebied van 

rampenbestrijding

Openbare orde en 

veiligheid

bevorderen van 

openbare orde en 

veiligheid

I.s.m. politie en jongerenwerk 

intensivering van toezicht op plekken 

waar overlast veroorzaakt wordt

Communicatie Communicatie

Open en eerlijke 

communicatie met 

burgers en bedrijven 

en bevorderen van 

positieve uitstraling 

gemeente

•  Ondersteunen bestuur, directie en

   afdelingen met verder ontwikkelen

   digitale producten en diensten;

•  Verbetering interne en externe

   communicatie

•  Doorlopende actieve voorlichting

   via diverse media

•  Verbetering relatie gemeente - 

   burgers
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2.1.2 Programma Samenlevingszaken 
 

 
Programma manager :  R.A. Bakker 

Afdeling : Samenlevingzaken 

 
Taakvelden : Portefeuillehouder 

Welzijn en onderwijs : Wethouder B. Blonk  

Burgerzaken : Wnd. burgemeester mw. M.G. Dekker 

 

Speerpunten 2012 
 
Taakveld Beleidsitem 2012 2013 2014 2015 

      

Welzijn en onderwijs Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 
2012-2015 

u u u u 

Welzijn en onderwijs Evaluatie en harmonisering beleidskader 
Wmo 

u u u u 

u = jaar van uitvoering 

 

Algemeen 
 
Voor de afdeling Samenlevingzaken zijn de speerpunten het actualiseren van de nota 
Gemeentelijk Gezondheidsbeleid en de evaluatie en harmonisering van het beleidskader 
Wmo.  
Andere ontwikkelingen die de nodige aandacht vragen zijn: 
- de invoering van de Kanteling in de Wmo; 
- de invoering van de Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013 en het daaraan 

gekoppelde onderzoek naar de mogelijkheid van samenwerking op het terrein van 
sociale zaken met alle Noordkop gemeenten en de twee werkvoorzieningschappen; 

- de ontwikkelingen met betrekking tot het bibliotheekwerk waarbij onder meer wordt 
gedacht aan de ontwikkeling van een Plug-in bibliotheek in Callantsoog. 

 
Daarnaast ligt de aandacht bij de onderwerpen die zijn genoemd in het Coalitieprogramma 
2010-2014, zoals: 
- uitvoering geven aan de nota vrijwilligersbeleid; 
- zorgdragen dat de huidige sportvoorzieningen op een goed niveau behouden blijven; 
- zorgdragen voor behoud van het jongerenwerk en de jongerencentra. 
 

Kaderstellende beleidsnota’s 
 
- Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011 (2007); 
- Wet Publieke Gezondheidszorg. 
 

Taakveld: Welzijn en Onderwijs 
 
Beleidsitem:Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015 
 
De meeste gemeenten besteden al tijd en aandacht aan de gezondheid en het welbevinden 
van de inwoners. Zij bieden bijvoorbeeld zorg aan ouderen, financieren verschillende 
projecten over alcohol en/of psychische gezondheid, maken de omgeving veilig en stellen 
regels op voor bijvoorbeeld sportkantines. Het gaat er om dat gemeenten op de meest 
effectieve manier aan gezondheid werken, zodat de inzet meer gezondheidswinst oplevert 
voor alle inwoners. 
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Wat willen we bereiken? 
 
Dat er structureel en integraal wordt samengewerkt aan effectieve gezondheidsbevordering 
met ketenpartners en verschillende sectoren (jeugd, ouderen, sport, ruimtelijke ordening, 
veiligheid, onderwijs e.d.). 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Gemeenten stellen iedere vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid op. Deze nota’s 
zijn mede gebaseerd op de landelijke nota gezondheidsbeleid vanuit ministerie VWS. In de 
loop van 2011 wordt deze landelijke nota gepresenteerd. Het gemeentelijke 
gezondheidsbeleid moet 2 jaar na het verschijnen van deze landelijke nota vastgesteld zijn. 
De gemeente heeft de regie over het opstellen, vaststellen en uitvoeren van het 
gemeentelijke gezondheidsbeleid. De GGD Hollands Noorden ondersteunt gemeenten 
hierin.  Dit doen zij door:  
1. Gezondheidsprofielen/gemeenterapporten (epidemiologie); 
2. Regionaal advies landelijke speerpunten (beleid); 
3. Implementatietraject GGB ‘Samen werken aan uw Gezonde Gemeente’ 

(gezondheidsbevordering). 
Hierin wordt intensief samengewerkt tussen epidemiologie, beleid en 
gezondheidsbevordering. Afstemming vindt plaats met verschillende sectoren zoals Jeugd 
Gezondheidszorg. 
 
De nieuwe nota zal in samenwerking met de fusiepartners worden opgesteld. 
 
Wat hebben we in  2012 hieraan gedaan? 
 
- themabijeenkomst gehouden op 3 april 2012 waarbij de gezondheidsprofielen Zijpe en 

HSZ zijn toegelicht; 
- ambtelijk overleg met de fusiepartners en afspraken gemaakt over de aanpak van de 

Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015; 
- Gemeentelijk  gezondheidsbeleid 2008-2011 geëvalueerd; 
- De landelijke nota gezondheidsbeleid, ‘Gezondheid dichtbij’ is in oktober 2011 

verschenen. Hierin benoemt de minister de landelijke speerpunten: Overgewicht, 
Diabetes, Depressie, Roken en Schadelijk alcoholgebruik. Op HSZ niveau het advies 
besproken en een Plan van Aanpak opgesteld; 

- Eind mei de gezondheidsprofielen HSZ met epidemioloog van de GGD besproken en een 
opzet gemaakt voor de keuze van de speerpunten; 

- Informatiebijeenkomst op 20 september 2012 voor HSZ-raadsleden en Wmo-
adviesraden.  

 
Beleidsitem:Evaluatie en harmonisering beleidskader Wmo 
 
In december 2007 heeft de gemeenteraad het beleidskader Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2008-2011 vastgesteld. Dit beleidskader wordt in het najaar van 2011 
geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis van het nieuw vast te 
stellen beleidskader. In artikel 3 van de Wmo staat vermeld dat de gemeenteraad dit 
beleidskader voor een periode van ten hoogste vier jaar vaststelt. In verband met de fusie zal 
de vaststelling van het beleidskader in samenwerking met de fusiegemeenten plaatsvinden.  
 
Wat willen we bereiken? 
 
Het maatschappelijk doel van de Wmo is kernachtig te omschrijven als: meedoen en mee 
blijven doen. Meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving (wonen en 
werken, recreatie en ontmoeting), al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. 
De Wmo doet een beroep op de onderlinge betrokkenheid van mensen. Als dat niet mogelijk 
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is, zorgt de gemeente voor ondersteuning. Het eindperspectief van de Wmo is een 
samenhangend lokaal beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en op 
aanpalende terreinen. De Wmo gaat niet alleen over zorg, maar ook over jeugdbeleid, 
welzijnswerk, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Vaststellen van een nieuw beleidskader Wmo in samenwerking met de fusiepartners. Bij de 
vaststelling van het beleidskader zullen de uitgangspunten van de Kanteling en Welzijn 
Nieuwe Stijl nadrukkelijk worden meegenomen. De wet bepaalt dat het Wmo-beleid in 
samenspraak met burgers, maatschappelijk middenveld en cliënten wordt opgesteld. Dit 
betekent dat de cliëntenplatforms en Wmo-adviesraden een belangrijke rol hebben bij de 
ontwikkeling van het beleid.  
 
Wat hebben we in  2012 hieraan gedaan? 
 
De Wmo-adviesraden hebben geadviseerd het nieuwe beleidskader Wmo vast te stellen per  
1 januari 2013. In verband met de fusie is besloten de datum te verlengen naar 1 juli 2013. 
Hierdoor is het mogelijk om het nieuwe beleidskader begin 2013 op te pakken in de 
gefuseerde gemeente.  
 

Voortgang beleidsspeerpunten voorgaande jaren 
 

Taakveld: Welzijn en Onderwijs 
 
Beleidsitem: Realisatie centrum voor jeugd en gezin (CJG) 
 
1. Eén fysiek herkenbaar inlooppunt CJG, waar ouders en kinderen kunnen binnenlopen 

met vragen die snel worden beantwoord- doelgroep kinderen en jongeren van -9 
maanden tot 23 jaar en hun ouders; 

2. Een gedegen bovenlokaal systeem voor een digitaal Centrum voor Jeugd en gezin; 
3. Een adequate huisvesting voor het CJG; 
4. De huidige opvoed- en opgroeiondersteuning verbinden, verbeteren en versterken. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
De kwartiermaker/coördinator CJG is vanaf januari 2012 gestart met de uitvoering van haar 
taken:  
- kennismaking met de uitvoerende werkers van de kernpartners; 
- het aanbod opvoedingsondersteuning inzichtelijk maken; 
- realiseren van verbindingen tussen de professionals van verschillende organisaties; 
- in kaart brengen van de werkprocessen en signaleren van knelpunten; 
- PR CJG: informatie op website voor de inwoners, afspraken met communicatie over 

publicaties, afspraken met scholen over informatie op de website, borden op locaties 
- Deelname van de gemeente Harenkarspel aan stuurgroep en projectgroep; 
- In het 2ekwartaal is veel aandacht uitgegaan naar de vindplaatsen van ouders en 

kinderen. De coördinator heeft presentaties gegeven bij ouderraden, directeurenoverleg 
onderwijs , in netwerkbijeenkomsten, alle kinderopvangorganisaties en voorschoolse 
voorzieningen. Hiermee is nagenoeg het hele veld van voorschool, primair en voorgezet 
onderwijs bereikt; 

- Op 31 mei vond de eerste implementatie-bijeenkomst plaats van 1Gezin1Plan en op 17 
september was de eerste terugkombijeenkomst. De verbeterpunten zijn genoteerd en 
deze worden opgepakt door de coördinator. 

- Inloopspreekuren zijn omgevormd tot laagdrempelige ontmoetingsbijeenkomsten voor 
ouders rond een opvoedthema, die gestart zijn in het 3e kwartaal. 



 
 
 
 

   

 

Jaarstukken 2012 Gemeente Zijpe/ Programma Samenlevingszaken 17 

- Huisvestingsplannen nieuwe CJG-locatie: stuurgroep heeft op 17 juli 2012 ingestemd met 
huisvesting aan de Zuiderweg en dit is door college in december bekrachtigd. In nauw 
overleg met de GGD is gewerkt aan een geactualiseerd voorstel en is een inventarisatie 
gemaakt van de behoefte aan een multifunctionele groepsruimte in het CJG; 

- In september zijn 2 lezingen(Mama weet alles) gehouden door Mariana van der Wal voor 
ouders voor pubers. Alle HSZ-inwoners met kinderen tussen de 10 en 16 jaar waren 
hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De belangstelling was zeer groot (160 ouders in 
Schagen en 130 in Tuitjenhorn); 

- Tijdens een themabijeenkomst voor alle HSZ commissieleden is op 2 oktober 2012 
uitgebreid informatie verstrekt over alle CJG-activiteiten door de CJG-coördinator; 

- Op 27 november heeft het college ingestemd met het CJG-borgingsplan 2013, met als 
doel de bereikte resultaten van 2012 te verankeren. Voor de uitvoering van dit plan is een 
opnieuw een contract aangegaan met Kern8 voor de inhuur van de CJG-coördinator voor 
de periode van één jaar. 

- Naast de maandelijkse opvoedthema’s die op de website en op de gemeentepagina’s 
staan is ook de eerste digitale nieuwsbrief verschenen en verspreid via de scholen en 
kinderopvang onder zoveel mogelijk ouders. Verder heeft de coördinator een presentatie 
voor ouders ontwikkeld en deze gebruikt bij ouderavonden van het Regiuscollege en de 
Kinderopvang. 

- De verwijsindex wordt in steeds meer organisaties actief ingezet. 
 
Beleidsitem: Alcoholpreventie 
 
1. Het terugdringen van het alcoholgebruik van jongeren onder de 16 jaar(doel: de 

gemiddelde leeftijd waarop kinderen beginnen met het drinken van alcohol verhogen); 
2. Het terugdringen van overmatig alcoholgebruik door jongeren van 10-23 jaar. 
 
Doelstelling 
 
De algemene doelstelling uit de nota’s lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente in de Kop 
van Noord-Holland, wat betreft alcoholgebruik onder jongeren, is alcoholmatiging onder 
jongeren bevorderen, waardoor de negatieve effecten van alcoholgebruik worden 
verminderd. 
 
Subdoelstellingen 
- het aantal basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 dat de laatste 4 weken alcohol heeft 

gedronken neemt af tot 44%; 
- het aantal middelbare scholieren dat de afgelopen 4 weken bij één gelegenheid 5 of meer 

alcoholische drankjes heeft gedronken, is minder dan 8,9% (meting E-MOVO); 
- de gemiddelde leeftijd waarop ouders het normaal vinden dat kinderen alcohol drinken is 

verhoogd t.o.v. 2007 (onderzoek GGD 0-12 jaar). 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
- het project ELO (elektronische leerwegomgeving) is ingevoerd op het voortgezet 

onderwijs; 
- in het kader van regelgeving & handhaving zijn op bovenregionaal niveau gesprekken 

met supermarkten gevoerd; 
- er is een start gemaakt met de IVA-trainingen (Instructie Verantwoord Alcoholschenken); 
- voorstelling Spuiten en Slikken op 21 januari  2012 in Den Helder – extra inzet 

communicatie – gevolg 180 bezoekers (een positieve uitschieter in vergelijking met de 
landelijk bezoekersaantallen); 

- Op 7 juni heeft de projectleider tijdens een Themabijeenkomst een presentatie verzorgd 
en de kadernotitie toegelicht; 

- De fusieraad heeft op 27 september 2012 ingestemd met de kadernotitie “Aanpak jeugd, 
alcohol en drugs 2012 -2015 “. Aan alle gemeente is een financiële bijdrage gevraagd 
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van 50 cent per inwoner. Doel: afronden project Helder in de Kop, borgen en voortzetten 
van een in deelprojecten ontwikkelde aanpak jeugd, alcohol en drugs; 

- De GGD is per 1 januari 2013 eindverantwoordelijk voor de projectorganisatie; 
- IVA trainingen: de Brijder heeft op 31 dec. 2012 totaal 860 barvrijwilligers van 46 

verenigingen getraind. 
 
Beleidsitem: Leefbaarheid en sociale cohesie in de kernen 
 
1. Het realiseren van multifunctionele inzet van de scholen in die kernen waar dit 

aantoonbaar in een behoefte voorziet; 
2. Realiseren van jeugdvoorzieningen in iedere kern voor de jeugd van 10+. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
1. Geen ontwikkelingen; 
2. Afronding realisering jeugdvoorziening Oudesluis in samenwerking met de dorpsraad en 

het jongerenwerk. De officiële opening heeft plaatsgevonden op 13 juni 2012. 
 
Beleidsitem: Jeugdbeleid 
 
1 en 2. Het opstellen van een nota jeugdbeleid samen met Schagen en Harenkarspel.  
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 

In het kader van het fusieproces is het niet zinvol om nu als gemeente Zijpe een nota 
jeugdbeleid te gaan opstellen zonder de fusiepartners hierbij te betrekken. Dit onderwerp 
wordt nu samen met de fusiepartners opgepakt. 
 

Beleidsitem: Cultuurbeleid 
 

Ondanks dat onder dit item geen speerpunten zijn benoemd willen wij hierbij vermelden dat u 
in de raadsvergadering van april 2012 heeft ingestemd met het voorstel om in Callantsoog 
een plug-in bibliotheek te realiseren. Daarnaast zijn er gesprekken gehouden  in het kader 
van een onderzoek naar mogelijke herhuisvesting van de bibliotheek in ’t Zand, waarbij 
gedacht wordt aan  leegstaande kantoorruimte in de Multitreffer. Op 27 november heeft u 
ingestemd met het plan voor de interne verhuizing van de bibliotheek in ’t Zand en de 
sportschool Multi-fit, beiden gehuisvest in de Multitreffer in ’t Zand. 
 

Indicatoren: 
 

Omschrijving (E/P) Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streefwaarden 

2008 2009 2010 2011 

Aantal bezoekers van de 
kunstroute (E) 
(binnenlocaties) 

Kunst en Cultuur 
Zijpe 

(2007) 
3.800 

4.000 
4.953 

4.100 
8000 

4.200 
7984 

4.300 
7945 

Aantal gebruikers 
bibliotheekvoorzieningen (E) 
-   bibliotheek 
-   bibliobus 

 
 

bibliotheek 

(2007) 
 

1.388 
703 

+ 3% 
 

1.338 
791 

+ 5% 
 

1310 
839 

+ 6% 
 

1216 
646 

+ 7% 
 

1214 
733 

Aantal jongeren (12-25 jaar) 
dat de bibliotheek bezoekt 

bibliotheek (2007) 
573 

+ 5% 
580 

+ 7% 
611 

+ 9% 
595 

+ 10% 
639 

De dikgedrukte waarden zijn de streefwaarden en eronder de werkelijk gemeten waarden 
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Beleidsitem: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 
 

Stimuleren van het verrichten van vrijwilligerswerk en mantelzorg door het faciliteren van 
deze groepen en het invullen van een duidelijke gemeentelijke regierol. 
 

Indicatoren: 
 

Omschrijving (E/P) Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streefwaarden 

2008 2009 2010 2011 

aantal mantelzorgers 
met hulpvraag voor 
Steunpunt 

Steunpunt 
mantelzorg 

(2008) 
48 

 
48 

55 
62 

60 
46 

65 
 

De dikgedrukte waarden zijn de streefwaarden en eronder de werkelijk gemeten waarden 

 

Beleidsitem: Lokaal sociaal beleid 
 
Invoeren van harmonisatie van de tarieven voor het gebruik van welzijns- en 
sportaccommodaties, mede in samenhang met het subsidiebeleid. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
De invoering van de harmonisatie van de gebruikstarieven voor het gebruik van welzijns- en 
sportaccommodaties kan niet los gezien worden van het subsidiebeleid. Het subsidiebeleid 
maakt aanvankelijk onderdeel uit van de sinds 2010 in gang gezette kerntakendiscussie en 
daarop volgende voorgenomen bezuinigingen; dit is inmiddels afgerond. Dit onderwerp wordt 
nu samen met de fusiepartners opgepakt in het kader van harmonisatie van beleid. 
 
Beleidsitem: Onderwijs 
 
1. Ontwikkelen en uitvoeren van nieuwbouwplannen voor brede scholen in Burgerbrug en 

Sint Maartensbrug; 
2. Met de schoolbegeleidingsdienst en schoolbesturen afspraken maken, die zijn 

vastgelegd in een lokale educatieve agenda. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
1. Ontwikkelen en uitvoeren van nieuwbouwplannen voor brede scholen in Burgerbrug en 

Sint Maartensbrug. 
 
Nadat de Provincie ontheffing heeft verleend ten aanzien van het bouwen buiten 
bebouwd gebied, zijn de nieuwbouwplannen verder opgepakt. Uw raad heeft de 
kredietaanvraag goedgekeurd, zowel voor de bouw van de scholen als voor de bouw van 
de peuterspeelzalen en de hobbyruimte, alsmede voor de aanleg van de benodigde 
infrastructuur. Daarop zijn op 17 december de beide realisatieovereenkomsten 
ondertekend onder voorbehoud van toestemming van de Provincie ten aanzien van de 
kredietverstrekking. De plannen zijn tevens gepresenteerd aan belangstellenden in twee 
informatieavonden. 
 
Voor de beoogde ontwikkelingen is een wijziging van de bestemming noodzakelijk. De 
hiervoor noodzakelijke procedure is in gang gezet. Het voorontwerp van de twee 
bestemmingsplannen ligt thans ter beoordeling bij betrokken partijen als het 
Hoogheemraadschap, de Provincie en de Milieudienst. Zodra er een vastgesteld 
voorontwerp gereed is zullen er wederom informatieavonden gehouden worden, naar 
verwachting in februari 2013. 
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2. Met de schoolbegeleidingsdienst en schoolbesturen afspraken maken, die zijn 
vastgelegd in een lokale educatieve agenda. 
In 2013 is in het kader van de fusie het beleid van de 3 gemeenten in beeld gebracht. 
Alle onderwerpen die vallen onder de verordening materiele en financiële gelijkstelling 
zijn beschreven voor de drie gemeenten. Met de schoolbesturen is afgesproken om voor 
schooljaar 2012-2013 het bestaande beleid in stand te houden en het eerste halfjaar van 
2013 te gebruiken om de onderwerpen te harmoniseren. 
 

Indicatoren: 
 

Omschrijving (E/P) Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streefwaarden 

2008 2009 2010 2011 

Aantal voortijdig 
schoolverlaters 

 
Rbl-Rmc 

(Schooljaar  
2006 – 2007) 22 

20 
15 

18 
19 

17 
26 

16 

De dikgedrukte waarden zijn de streefwaarden en eronder de werkelijk gemeten waarden 

 
Overzicht baten en lasten 2012 Samenlevingszaken 
 
Lasten Rekening Begroting Werkelijk

(bedragen * € 1.000) 2011 2012 2012

Welzijn & onderwijs 4.776          5.753          4.852          

Sociale zaken 3.319          3.188          3.041          

Burgerzaken 557             493             523             

TOTAAL lasten 8.652          9.434          8.416          

Baten Rekening Begroting Werkelijk

2011 2012 2012

Welzijn & onderwijs 800             281             390             

Sociale zaken 2.107          1.779          2.006          

Burgerzaken 217             205             186             

TOTAAL baten 3.124          2.265          2.582          

SALDO Programma 5.528          7.169          5.834           
 
Totaal overzicht investeringen programma Samenlevingszaken 
 
Investering Begroting Werkelijk

2012 2012

Brede school St Maartensbrug 254.825       21.361      

Brede school Burgerbrug 146.502       16.956      

Peuterspeelzaal St Maartensbrug 28.530         -                  

Peuterspeelzaal/hobbyruimte Burgerbrug 55.832         -                  

Ombouw noodtrap Multitreffer 48.032         43.984      

Vervanging 7e en 8e lokaal obs Petten 596.260       597.073    

Uitbreiding huisvesting obs Petten 33.750         33.729      

TOTAAL investeringen 1.163.731   713.103     
 
Toelichting investeringen: 
 

 Brede school St. Maartensbrug: 
Ontwerp bestemmingsplan is gereed voor bestuurlijke vaststelling. Daarna voor inspraak. 
Planning oplevering brede school eind 2014. 
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 Brede school Burgerbrug 
Ontwerp bestemmingsplan gereed voor bestuurlijke vaststelling Daarna voor inspraak. 
Planning oplevering brede school eind 2014. 
 

 Peuterspeelzaal St. Maartensbrug 
Is onderdeel brede school St.Maartensbrug. 
 

 Peuterspeelzaal/hobbyruimte Burgerbrug 
Is onderdeel brede school Burgerbrug. 
 

 Ombouw noodtrap Multitreffer: 
Deze werkzaamheden zijn afgerond. 
 

 Vervanging 7e + 8e lokaal OBS Petten: 
Met de vervanging van 7e + 8e lokaal OBS Petten is begonnen en voor de voorbereiding 
is een bedrag betaald aan Stichting Surplus. In plaats van tijdelijke huisvesting in de 
huidige 2 semi-permanente lokalen op het plein van OBS de Springschans te Petten in 
verband met de bouw van de 2 permanente lokalen, worden nu 2 ruimten van 
kinderdagverblijf de Pettenvlet aan Zee gehuurd. Hierdoor is er een financieel voordeel 
van € 17.640 ontstaan. Dit bedrag is bij de Negenmaandelijkse rapportage begroting 
2012 afgeraamd van het bestaande krediet ad € 613.900. Definitieve verantwoording en 
afrekening moet nog ontvangen worden van St Surplus. 
 

 Uitbreiding huisvesting OBS Petten: 
In de zomervakantie 2011 is het noodlokaal verplaatst van Callantsoog naar Petten. De 
rekening hiervoor is in februari 2012 ontvangen.. 

 
Doelenboom 
 

Taakvelden Beleids- Doelstellingen Prestaties
items (bereiken?) (doen?)

Nota gemeentelijk 

gezondheidsbeleid 

2012-2015

Programma SAMENLEVINGZAKEN

Opstellen Nota gemeentelijk 

gezondheidsbeleid in samenwerking 

met de fusiepartners

Welzijn en 

onderwijs Evaluatie en 

harmonisering 

beleidskader Wmo

Vaststellen van een nieuw beleidskader 

Wmo in samenwerking met de 

fusiepartners

Meedoen van alle 

burgers aan alle 

facetten van de 

samenleving 

Burgerzaken

Structurele en integrale 

samenwerking aan 

effectieve 

gezondheidsbevorderi

ng met ketenpartners 

en verschillende 

sectoren
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2.1.3 Programma Middelen 
 
 
Programma manager :  G.E.P Meijer 

Afdeling : Middelen 

 
Taakvelden : Portefeuillehouder 

Belastingen : wethouder B. Blonk 

Financiën : Wethouder B. Blonk 
Informatie en Automatisering : Wethouder B. Blonk 
Inkoop : Wethouder B. Blonk 

Interne Zaken : Wnd. burgemeester mw. M.G. Dekker 

Personeel en Organisatie : Wnd. burgemeester mw. M.G. Dekker 

 

Speerpunten 2012-2015 
 
Er zijn geen nieuwe speerpunten van beleid meer voor 2012. 
 

Algemeen 
 
In verband met de naderende gemeentelijke herindeling per 1-1-2013 zal de afdeling 
Middelen zich vooral richten op “going concern” taken en geen nieuwe zaken meer 
oppakken, tenzij deze van belang zijn voor de herindeling.  
 
Taakveld Belastingen 
 
Op het gebied van het taakveld Belastingen zal er in 2012 opnieuw een hertaxatie in het 
kader van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) plaatsvinden.  
 
Taakveld Financiën 
 
De financiële gevolgen van het bestuursakkoord zijn ten tijde van het opstellen van deze 
begroting nog niet bekend. Sterker nog; het bestuursakkoord is nog niet vastgesteld. De 
verwachting is, dat de decentralisatie van taken en daarmee de financiële risico’s pas na 
2012 tot uiting komen. Besluitvorming over hoe hiermee dan om te gaan is dan aan de 
nieuwe gemeente. 
 
De provincie is de financiële toezichthouder van de gemeente. Naar aanleiding van het Arhi 
1 besluit van de provincie betreffende het herindelingsontwerp Harenkarspel, Schagen en 
Zijpe, is de gemeente onder preventief toezicht gesteld. Kort samengevat houdt dit in, dat 
besluiten die lasten verhogend, inkomsten verlagend en/of het vermogen aantasten aan 
goedkeuring van de provincie onderhevig zijn. Met de uitvoering van een raadsbesluit 
waarop preventief toezicht van toepassing is, mag pas begonnen worden (bijvoorbeeld 
opstarten aanbesteding, opleggen belastingaanslagen) wanneer de provincie haar 
goedkeuring heeft gegeven. Hiermee moet in de planning nadrukkelijk rekening worden 
gehouden. 
 
In 2010 en 2011 is een kerntakendiscussie gehouden. Deze heeft geleid tot forse 
besparingen op de interne organisatie en eigen taken van de gemeente. Daarnaast is een 
groot aantal subsidieontvangers aangeschreven met een vooraankondiging van een 
mogelijke korting op de gemeentelijke bijdrage. Hier zijn diverse zienswijzen op binnen 
gekomen en van de mogelijkheid om gehoord te worden is veelvuldig gebruik gemaakt. De 
auditcommissie heeft alles overwegende de raad voorgesteld om voor 2012 af te zien van 
kortingen op gemeentelijke bijdragen en haar bevindingen mee te geven aan de stuurgroep 
om dit te betrekken bij de harmonisatie van het subsidiebeleid in het kader van de 
gemeentelijke herindeling. Wel zijn nog een aantal besparingen mogelijk gebleken die 
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zonder weerstand doorgevoerd kunnen worden. De opbrengst hiervan, ongeveer € 100.000, 
wordt apart gezet voor eventuele nadelige gevolgen van de uitwerking van het 
bestuursakkoord. 
 
Taakveld Informatie en Automatisering 
 
In 2011 is naast de bestaande samenwerking met de gemeente Schagen ook de 
samenwerking gezocht met de gemeente Harenkarspel. Alle activiteiten op het gebied van 
informatisering en automatisering worden met elkaar afgestemd vooruitlopend op de 
gemeentelijke herindeling.  
 
Taakveld Inkoop 
 
Het taakveld inkoop bewaakt de juiste wijze van inkopen en aanbesteden. Hier zijn 
protocollen en regelingen voor opgesteld. Hiermee wordt bereikt dat de inkoop volgens de 
wettelijke regels plaatsvindt en dat door “slim” inkopen financieel voordeel behaald wordt. 
Naast het coördineren van de inkoop gemeente breed (in samenwerking met Schagen) 
houdt dit taakveld zich ook bezig met gebouwenbeheer. In verband met een vacature is voor 
dit deel de samenwerking gezocht met de gemeente Harenkarspel. De medewerkers van 
Zijpe en Harenkarspel doen nu samen het gebouwenbeheer van beide gemeenten. 
 
Taakveld Interne Zaken 
 
Sinds 2011 wordt de inkomende post gedigitaliseerd. Met de gemeenten Schagen en 
Harenkarspel worden afspraken gemaakt om te komen tot een gelijkwaardig niveau van 
digitaal werken van de drie gemeenten. Ook wordt er een keuze gemaakt voor een 
softwarepakket waarmee de nieuwe gemeente gaat werken. In het 2e half jaar van 2012 kan 
hier dan ervaring mee worden opgedaan. In 2012 zullen de voorbereidingen getroffen 
worden om het archief van de gemeente Zijpe na de herindeling te kunnen sluiten. 
 
Taakveld Personeel en Organisatie 
 
De personele regelingen zijn de afgelopen jaren allemaal geactualiseerd en vormen een 
goede basis voor de inbreng bij de onderhandelingen m.b.t. secundaire arbeidsvoorwaarden 
voor de nieuwe gemeente. Het taakveld zal zich in 2012 voornamelijk richten op het 
personeel voorbereiden op en begeleiden naar de nieuwe gemeente. Hier is in 2011 reeds 
een start mee gemaakt. 
 

Kaderstellende beleidsnota’s 
 
- Kwijtscheldingsbeleid (2007); 
- Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Zijpe (2007); 
- Belastingverordeningen (jaarlijks); 
- Kadernota begroting 2012 (2011); 
- Financiële verordening (2006); 
- Treasurystatuut (2009); 
- Nota reserves en voorzieningen (2011); 
- Nota afschrijvings- en activeringsbeleid (2011); 
- Beleidsvisie ICT Schagen – Zijpe; 
- Nota digitale dienstverlening; 
- Inkoop- en aanbestedingenbesluit 2010 gemeente Zijpe; 
- Inkoopjaarplan 2011 gemeente Zijpe; 
- Realisatieplan E-voorzieningen gemeente Zijpe; 
- Kadernota personeelsbeleid “Van groei tot bloei”. 
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Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
Het taakveld Financiën is intensief betrokken bij de werkgroep Financiën voor de nieuwe 
gemeente die o.a. de Nota van uitgangspunten (vereenvoudigde kadernota) heeft opgesteld 
en in het vervolg daarvan de begroting 2013. Daarnaast zijn de gebruikelijke activiteiten 
zoals het opstellen van de jaarrekening 2011, de viermaandelijkse rapportage en de 
negenmaandelijkse rapportage conform de planning uitgevoerd.  
 
Op 28 februari 2012 lagen alle WOZ-beschikkingen bij de belanghebbenden op de mat. De 
herwaardering dit jaar is conform planning verlopen. Gemiddeld komt de WOZ-waarde 1,2% 
lager uit dat vorig jaar. Tegen de WOZ-beschikkingen zijn 116 bezwaren ingediend. Dit ligt in 
de lijn met vorig jaar. Alle bezwaarschriften zijn in 2012 afgewikkeld. Wettelijk gezien moeten 
de bezwaarschriften voor het einde van het jaar zijn afgewikkeld. Wij zijn ruim binnen deze 
termijn gebleven 
 
Het taakveld automatisering heeft in de eerste maanden de Novell-servers vervangen. Dit 
was nodig omdat de oude servers op waren en uitvalsverschijnselen vertoonden. De nieuwe 
servers zijn zo gekozen, dat ze opgenomen kunnen worden in het server-pack van de 
nieuwe gemeente. In april zijn we overgegaan naar Office 2010. In Zijpe werkten we nog met 
Office 2003. Harenkarspel werkte met Office 2007 en Schagen was in 2011 overgegaan op 
Office 2010. Office 2010 wordt de standaard voor de nieuwe gemeente. 
 
De functie van gebouwenbeheerder is vacant. Er is nu voor gekozen om de functie niet meer 
in te vullen met een inhuurkracht. Met de gebouwenbeheerder van Harenkarspel, een 
medewerker handhaving en een medewerker openbare werken zijn afspraken gemaakt om 
de noodzakelijke taken op dit gebied te vervullen. De afgelopen periode heeft dit taakveld 
zich, naast het gebruikelijke onderhoud, bezig gehouden met de voorstellen over de 
uitbreiding van sporthal Molentocht, de verbouwing van de gemeenteloods in Callantsoog, 
de aula in Sint Maartensbrug en de herhuisvesting van het Zijper Museum.  
 
Op interne zaken is gestart met de voorbereidingen op het sluiten van het archief per 1 
januari 2012. Er is een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden die nog verricht 
moeten worden. Deze inventarisatie is afgestemd in HSZ verband en de uitvoering is gestart. 
In juni, september en november zijn HSZ breed opruimdagen gehouden. De bedoeling van 
zo’n dag is, dat medewerkers hun kasten, ladenblokken e.d. zoveel mogelijk leeg halen en 
alles wat bewaard moet worden aanleveren bij het archief. Hiermee wordt voorkomen, dat 
eind december het archief een stortvloed van documenten krijgt. 
 
Het taakveld P&O houdt zich voornamelijk bezig met de fusie. Er zijn organieke 
beschrijvingen gemaakt bij onze generieke functieprofielen, er is veel werk verzet voor het 
sociaal statuut, de hoofdstructuur,  de detailstructuur en de secundaire arbeidsvoorwaarden. 
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het invullen van de functieboeken 
en de plaatsing van de medewerkers.  
 
De mbo-stagiair op het taakveld Informatie & Automatisering heeft na afloop van zijn stage 
een tijdelijk dienstverband gekregen tot het einde van het jaar. Hetzelfde geldt voor de ISD-
stagiair op Interne Zaken. 
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Taakveld: Financiën 
 
Indicatoren: 
 

Omschrijving (E/P) Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streefwaarden 

2012 2013 2014 2015 

Statisch 
weerstandsvermogen* 

Incidentele Weerstands-
capaciteit en de 
incidentele risico’s 

(Begroting 
2012) 

170,43% 

 
 
150% 

 
 
150% 

 
 
150% 

 
 
150% 

Dynamisch 
weerstandsvermogen* 

Structurele Weerstands-
capaciteit en de 
structurele  risico’s 

(Begroting 
2012) 

137,24% 

 
 
150% 

 
 
150% 

 
 
150% 

 
 
150% 

* Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Weerstandsvermogen. 

 

Taakveld: Belastingen 
 
Indicatoren: 
 

Omschrijving (E/P) Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streefwaarden 

2012 2013 2014 2015 

Kostendekkendheid 
afvalstoffenheffing  

begroting (2008) 
95% 

100% 
91,51% 

100% 
100% 

100% 
100% 

100% 
100% 

Kostendekkendheid 
rioolrechten 

begroting (2008) 
97,74% 

100%** 100%** 100%** 100%** 

Plaats op de woonladder  
Coelo-atlas* 

Coelo-
rapport 

(2011) 
205

e
 

150 150 150 150 

De dikgedrukte waarden zijn de streefwaarden en eronder de waarden volgens de huidige meerjarenbegroting exclusief de 
egalisatie naar 100% met de reserve afvalstoffenheffing en de voorziening onderhoud riolering. 
*De invloed die de gemeente heeft op de plaats van de woonladder is minimaal rekening houdend met het beleidsuitgangspunt 
van kostendekkende tarieven. Met name het rioolrecht is de oorzaak van de relatief hoge plaats van Zijpe.  
** De begrotingscijfers zijn afhankelijke van de besluitvorming over het tarief. Zie ook de paragraaf lokale heffingen. 

 
Overzicht baten en lasten 2012 Middelen 

 
Lasten Rekening Begroting Werkelijk

(bedragen * € 1.000) 2011 2012 2012

Personeel & organisatie

Informatie & automatisering

Interne zaken

Financiën 240             926             164             

Belastingen 55                51                60                

Inkoop 4                  22                8                  

TOTAAL lasten 299             999             232             

Baten Rekening Begroting Werkelijk

2011 2012 2012

Personeel & organisatie

Informatie & automatisering

Interne zaken

Financiën 242             390             42                

Belastingen 2.812          2.392          2.422          

Inkoop -                   

TOTAAL baten 3.054          2.782          2.464          

SALDO Programma 2.755-          1.783-          2.232-          
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Totaal overzicht investeringen programma Middelen 
 
Investering Begroting Werkelijk

2012 2012

Novell servercluster 24.852      15.395     

5 parkeermeters 192            -                 

2 handcomputers parkeren 13.000      11.566     

Smartboards 12.000      -                 

Hardware automatisering 35.000      33.644     

TOTAAL investeringen 85.044      60.605      
 
Toelichting investeringen. 
 

 Novell servercluster: 
De Novell servercluster is aangeschaft. 
 

 5 Parkeermeters: 
Twee parkeerautomaten zijn aangeschaft. Het restant van het krediet is her bestemd 
voor de aanschaf van 2 handcomputers parkeren. 
 

 Smartboards: 
Afgesproken is om dit krediet mee te nemen naar nieuwe gemeente. 
 

 Hardware automatisering: 
Uitgaven voor de hardware automatisering hebben in het 4e kwartaal 2012 
plaatsgevonden. 
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2.1.4 Programma Ruimte & Wonen 
 
 

Programmamanager :  Q.J.M. Schouten 

Afdeling : Ruimte & Wonen 

 
Taakvelden : Portefeuillehouder 

Ruimte : Wethouder P. Morsch 
Wethouder B. Blonk 
Wethouder P. Marees 

Bouw- en Woningtoezicht : Wethouder P. Morsch 

Algemene zaken : Wnd. burgemeester mw. M.G. Dekker 

 

Speerpunten 2012-2014 
 
SPEERPUNT 2012 2013 2014 Prestatie 

Indicatoren 

Zeewaartse kustverdediging u u u  

Reddingsbrigade U    

Uitwerking economische beleidsnotitie u u u  

Ontwikkeling toeristische sector en bevordering 
toeristisch product 

u u u  

Ontwikkeling bedrijventerrein Kolksluis u u u u 

Ontwikkeling agrarische sector u u u  

Structuurvisie Petten u u u  

Woningbouw u u  u 

Herziening en actualisatie bestemmingsplannen, 
incl. DURP 

u u  u 

Duurzaamheid, uitvoering Klimaatvisie u u u  

Beleidsspeerpunten programmabegroting 2012 – 
bestaand beleid 
- uitvoering woonvisie 
- groeikern ’t Zand (Noord en centrum) 
- uitvoeringsprogramma Veelkleurig  
  Landschap en waterberging (WB21) 
- beheersplannen Natura 2000-gebieden 
- Regionale UitvoeringsDienst(RUD) 

 
 
u 
u 
 
u 
u 
u 

 
 
u 
u 
 
u 
 

 
 
u 
u 
 
u 
 

 
 
u 
u 
 
u 
 

u = jaar van uitvoering 

 

Algemeen 
 
Het programma Ruimte en Wonen gaat in op de werkzaamheden voor het begrotingsjaar 
2012. Van belang voor dit begrotingsjaar is het coalitieprogramma 2010 – 2014: 
“Ondernemend, Slagvaardig, Sociaal”.  
 
Speerpunt in het coalitieprogramma is Economische ontwikkeling. De economische 
invalshoek vraagt om een duidelijke en duurzame visie en extra impuls ten behoeve van de 
werkgelegenheid. Voor de afdeling Ruimte en Wonen heeft dit betrekking op de volgende 
belangrijke aandachtspunten: 
- Het bestuur neemt een actieve opstelling aan naar gevestigde en nieuw te vestigen 

ondernemers en instellingen om de werkgelegenheid en het ondernemerschap te 
stimuleren en te faciliteren; 

- Belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst van de gemeente Zijpe zijn de economische 
ontwikkeling van het dorp Petten en het behoud van de werkgelegenheid op de 
Onderzoekslocatie Petten; 
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- Het bestuur zal naar vermogen meewerken om de komst van de nieuwe 
onderzoeksreactor “Pallas” binnen de Zijpe te realiseren, waarbij voorwaarden worden 
gesteld aan een landschappelijke inpassing; 

- Het bestuur zal er gedurende de komende periode aan werken om samen met burgers 
en ondernemers uit St. Maartensvlotbrug/ St. Maartenszee te zoeken naar (creatieve) 
oplossingen om de problemen rondom de “4 hectare” op te lossen; 

- Vanuit de economische invalshoek zal de portefeuillehouder Economische zaken samen 
met onder meer de VVV en de sector werken aan bevordering van het toeristisch product 
binnen de gemeente; 

- Er zal gewerkt worden aan een andere en specifiekere invulling van de functie 
bedrijfscontactpersoon, om de economische impuls handen en voeten te geven. 

 
In het programma Ruimte en Wonen 2012 wordt per taakveld aangegeven welke 
werkzaamheden (speerpunten, bestaand beleid en normale bedrijfsvoering), voor 2012 van 
belang zijn. Belangrijkste input voor het programma Ruimte en Wonen 2012 is de herijking 
van de gemeentelijke Toekomstvisie 2005–2015 en het coalitieprogramma “Ondernemend, 
Slagvaardig, Sociaal”. De kaderstellende beleidsnota’s komen hieronder aan de orde. 
 

Kaderstellende beleidsnota’s 
 
Taakveld Ruimte: 
- Coalitieprogramma 2010 – 2014 “Ondernemend, Slagvaardig, Sociaal”; 
- Toekomstvisie 2005 – 2015 (2004); 
- Programma herziening Bestemmingsplannen (2003); 
- Regionale en Lokale Woonvisie (2007); 
- Integrale Ruimtelijke Visie voor de Kuststrook (1998); 
- Landschapsvisie Noordelijk Zandgebied en kustzone (2007); 
- Veelkleurig Landschap (2009); 
- Strandnota Zijpe (1998); 
- Nota Verblijfsrecreatie (2008); 
- Regionale en Lokale Bedrijfsterreinenvisie (2007); 
- Economische beleidsnotitie (2010); 
- Kustvisie 2050 (2003); 
- Fietspadenkaart (1998). 
 

RUIMTE EN WONEN 
 
Beleidsitem: Zeewaartse kustverdediging 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Het bestuur van Zijpe is van mening dat de zeewaartse kustverdediging, naast het 
veiligheidsaspect, ook een nadrukkelijke meerwaarde heeft voor de toekomst van de 
toeristische sector. Door zeewaarts te verdedigen ontstaat tevens de mogelijkheid om zowel 
natuur als landschapsontwikkeling mogelijk te maken als mede de ontwikkeling van de 
recreatieve sector. 
 
In het grijze verleden was nog niet bekend op welke wijze het versterkingsplan voor de 
Zwakke Schakels vorm zou worden gegeven. Zeewaarts en/of landwaarts.  
De effecten van landwaartse ontwikkelingen zouden van groot belang voor de bollensector 
kunnen zijn (grondareaal/verzilting e.d.). Nu gekozen is voor een uitwerking van de 
zeewaartse kustversterking speelt deze kwestie niet. 
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Wat gaan we daar voor doen? 
 
In 2011 is de aanbesteding, waarin het opstellen van het versterkingsplan deel van uitmaakt, 
gestart. Tussen begin 2013 en eind 2015 is de uitvoering in principe gepland. In 2012 zullen, 
gelet op deze planning,  de voorbereidingsprocedures hiervoor aan de orde zijn. Voor de 
gemeente betekent dit dat de werkzaamheden met name gericht zijn op het bijwonen van 
project- en werkgroepen en het beoordelen van de stukken op het gebied van de 
kustverdediging en van de ruimtelijke kwaliteiten van de binnenduinrand. Ook voor dit laatste 
is de uitvoering voorzien na 2012. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
Op 27 maart 2012 is door de gemeenteraad ingestemd met de eindrapportage “Programma 
Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels Noord-Holland, afsprakenprogramma regionale 
partijen”, d.d. 14 januari met de bijbehorende addenda 1, 2 en 3 benoemde ruimtelijke 
bouwstenen. Tevens is ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst. 
 
De structuurvisie Petten is op 29 mei 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij 
opgemerkt dat de financiële haalbaarheid dient te worden aangetoond voor de “go or no go”.  
De Structuurvisie Petten (plankaart + financiële haalbaarheidsonderzoek) zal aan de nieuwe 
gemeenteraad worden voorgelegd voor de definitieve besluitvorming. 
 
Op 12 juli 2012 is de samenwerkingsovereenkomst door de bestuurders van de 
deelnemende partijen ondertekend. 
 
De Structuurvisie Petten is opgenomen in het programma van eisen voor de kustversterking. 
Doel is meeliften met de zandsuppletie en het verkrijgen van extra zand voor de realisatie 
van de structuurvisie Petten. Op dit moment wordt de financiële onderbouwing onderzocht. 
 
Voor de zandige kustversterking Hondsbossche en Pettemer Zeewering is met verschillende 
belanghebbende partijen, waaronder de gemeente Zijpe, een inpassingsplan voor de dijk 
ontwikkelt. Deze inpassingschets maakt ook deel uit van het programma van eisen voor de 
aanbesteding van de kustversterking.  
 
Op 5 en 6 november heeft een afvaardiging van de adviesgroep met de individuele 
aannemers die meedoen in de aanbesteding gesproken. Tijdens de gesprekken was er 
gelegenheid de geïnventariseerde wensen toe te lichten en de eerste ideeën te toetsen. Er is 
tot nu toe gesproken over de inpassing en het ontwerp. Hierna gaat HHNK verder met de 
laatste rondes waarin gekeken wordt naar prijs, uitvoering en onderhoud. 
 
Er worden twee onafhankelijke beoordelingscommissies gevormd. Hierin zitten landelijke 
experts op het gebied van natuur en recreatie. Deze commissies beoordelen straks ook de 
plannen van de aannemers. De bovengenoemde afvaardiging van de adviesgroep heeft nog 
een gesprek met deze commissies, zodat zij weten wat de omgeving belangrijk vindt. 
 
Besloten is om alle aannemers tot eind mei 2013 de tijd te geven om hun complete 
aanbesteding in te dienen. Vervolgens vindt de definitieve beoordeling plaats van zowel de 
inpassing als het ontwerp voor een veilige kust. Hiermee krijgen de aannemers meer tijd om 
een zo goed mogelijk plan te maken. 
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Beleidsitem: Reddingsbrigade 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Naast de belangrijke inzet van de vrijwilligers bij de brandweer heeft de gemeente Zijpe nog 
een belangrijke groep vrijwilligers in het kader van de veiligheid, namelijk de 
reddingsbrigades. De kwaliteitsslag waarmee deze verenigingen zich binnen de gemeente 
Zijpe ontwikkelen dient door de gemeente te worden ondersteund en gefaciliteerd. 
 
Wat gaan we daar voor doen? 
 
In 2012 zal samen met de reddingsbrigades en rekening houdend met landelijke 
ontwikkelingen de toekomstvisie worden afgerond. Een onderdeel hiervan is een onderzoek 
naar het optimaliseren van de veiligheid en het mogelijk onderbrengen van de 
reddingsbrigade bij de Veiligheidsregio. Vervolgens zal in 2012 uitwerking worden gegeven 
aan de toekomstvisie en de gemaakte keuzes daarin.  
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
Vanuit Reddingsbrigade Nederland en de Veiligheidsregio wordt gewerkt aan een kader voor 
de werkzaamheden van de reddingsbrigades. De gemeentelijke invulling hiervan kan pas 
worden opgepakt, samen met de brigades, als dit kader gereed is. Er zijn in 2012 verder 
geen nieuwe ontwikkelingen geweest op dit gebied. 
 
Beleidsitem: Economische Zaken 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Voor de gemeente Zijpe zijn het midden- en kleinbedrijf, de toeristische en de agrarische 
sector belangrijke economische pijlers. We willen een gezond lokaal economisch klimaat 
bewerkstelligen met daarin verweven een goed arbeidsmarktbeleid, waarbij de 
werkgelegenheid voor jongeren nadrukkelijk aandacht krijgt. 
 
Wat gaan we daar voor doen? 
 
De activiteiten voor 2012 zijn vastgelegd in het actieprogramma van de economische 
beleidsnotitie. De uitwerking is gericht op de onderstaande thema’s: 
- ruimte om te ondernemen en bereikbaarheid; 
- 5 speerpuntsectoren: agribusiness, toerisme en recreatie, duurzame energie, nucleair 

onderzoek en maritiem & offshore;  
- samenwerking en organisatie. 
 
Voor 2012 betekent dit uitwerking en/of invulling geven aan: 
- de rol en positie van de bedrijfscontactfunctionaris; 
- mede in overleg met belanghebbende partijen uitwerking geven aan het actieprogramma 

uit de economische beleidsnotitie; 
- inhoud geven aan het Economisch Platform (gestructureerd overleg gemeente, 

bedrijfsleven) door het per kwartaal organiseren van bijeenkomsten; 
- afronding procedure bestemmingsplan uitbreiding Kolksluis te ’t Zand en ontwikkeling 

genoemd bedrijventerrein; 
- verder vorm geven aan de regionale samenwerking (gebiedsagenda Kop van Noord-

Holland); 
- opstellen agrarische nota (zie paragraaf agrarische sector). 
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Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
Regionaal: 
Gewerkt is aan de Publieke uitvoeringsagenda Ruimtelijk Economische Structuurversterking 
Kop van Noord-Holland. Hierin is Zijpe trekker voor de cluster vrijetijdseconomie.  
 
In april 2012 is het regionaal programma Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland 
vastgesteld.  
 
De aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord hebben bestuurlijke 
richting gegeven aan de gewenste regionale economische samenwerking in Noord-Holland 
Noord. Een ambtelijke werkgroep ontwikkelt hiertoe een voorstel voor een meerjarenplan, 
het activiteitenplan 2013 en de nieuwe juridische structuur. In september is een uitgewerkt 
plan voorgelegd aan het Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland-Noord. Op 8 
november 2012 heeft er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) 
plaatsgevonden waarin besloten is de statuten te wijzigen, uit hoofde van de transitie. 
Hoewel buiten de orde van de AvA, zijn er ook principe uitspraken gedaan over onderwerpen 
in een nieuwe overeenkomst van de aandeelhouders (gemeenten en provincie) die moet 
leiden tot meer sturing en grip op het ONHN. Die beoogde overeenkomst komt in de plaats 
van het huidige convenant. 
 
De regio Kop van Noord-Holland heeft een regionale visie voor de detailhandel opgesteld. In 
februari is deze door de gemeenteraad van Zijpe vastgesteld. 
 
Lokaal: 
- Bedrijfscontactfunctionaris: fungeert als gesprekspartner voor het bedrijfsleven en is 

betrokken bij of initieert economische activiteiten.  Het afgelopen jaar heeft het college 5 
maal een bedrijfsbezoek gehouden, waarvan 3 maal in HSZ-verband; 

- Economische beleidsnotitie: 24 van de 33 acties uit het actieprogramma hebben een 
continu karakter en behoeven dan ook blijvend aandacht; 

- Economisch Toeristisch Platform: Opzet is gereed en heeft een structureel karakter en is 
het afgelopen jaar drie keer bijeengekomen; 

- Uitbreiding Kolksluis: de ontheffing van de PRVS is bij G.S. gevraagd en het 
voorontwerp-bestemmingsplan "Kolksluis 2012" is voor inspraak en vooroverleg ter 
inzage gelegd; 

- Op 16 april zijn contracten voor een Breednet straalverbinding getekend. De raad is via 
de griffiebrief over de eindrapportage Breednet worden geïnformeerd. De vraagbundeling 
voor Kolksluis is met succes afgerond. 6 bedrijven hebben een intentieverklaring 
getekend. De ondernemers op Kolksluis zijn geïnformeerd dat de straal vraagbundeling 
succesvol is geweest. Door Tele2 Zakelijk is een geslaagde technische sight survey 
uitgevoerd. CBG heeft namens Tele2 Zakelijk in week 36 de contracten toegestuurd. voor 
ondertekening. Wanneer die vervolgens ondertekend retour zijn, gaat Tele2 Zakelijk 
fysiek over tot aanleg en realiseren van klantaansluitingen; 

- De vraagbundeling voor Callantsoog en omgeving loopt nog en wordt voortgezet door 
marktpartijen en Tele2; 

- Een onderzoek tot verbreding van de mogelijkheden in de agrarische sector is 
uitgevoerd. Dit zal worden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe 
bestemmingsplan Buitengebied; 

- Op dit moment wordt gewerkt aan een detailhandelsstructuurvisie als input voor het 
detail-handelsbeleid in de nieuwe gemeente Schagen. 
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Beleidsitem: Toeristische sector 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Het bestuur realiseert zich dat de toeristische sector één van de belangrijke 
(groeiende)economische dragers van onze gemeente is. Om het product ook in de toekomst 
voor de toerist aantrekkelijk te houden, dient er te worden geïnvesteerd om daarmee op 
termijn te voldoen aan de hogere kwaliteitseisen van de toeristen. De bevordering van het 
toeristisch product is van zeer groot belang. We willen bereiken dat dit product nog beter op 
de kaart gezet wordt. 
 
Wat gaan we daar voor doen? 
 
De gemeente heeft een faciliterende rol om de kwaliteitsverbetering mogelijk te maken.  
Belangrijke uitgangspunten hiervoor zijn onder meer opgenomen in de Nota 
Verblijfsrecreatie.  
 
Diverse verzoeken van ondernemers en projecten vloeien hier uit voort. Voor 2012 worden 
de volgende zaken in uitvoering gebracht: 
1. Ontwikkeling locatie Voordijk te Callantsoog; 
2. Diverse recreatieprojecten, al dan niet in samenhang met natuurontwikkeling en 

waterbergingsprojecten: Boskerpark, uitbreiding camping Callassande, herinrichting 
Uitlandsche polder (incl. uitbreiding De Nollen en Tempelhof); 

3. Uitwerking Gebiedsvisie Sint Maartenszee en ontwikkeling 4 ha te Sint Maartenszee. 
4. Uitwerking concrete projecten op het gebied van recreatieve netwerken (wandel- en 

fietspaden); 
5. Herziening Strandnota (activiteiten strand, strandhuisjes etc.). 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
De genoemde projecten zijn verder in ontwikkeling genomen. 
1. Voordijk:  De gemeenteraad heeft besloten geen medewerking te verlenen bij een 

aanvraag voor een regulier strandpaviljoen en een positieve houding aan te nemen bij 
nieuwe onderscheidende aanvragen die passend zijn binnen de huidige wettelijke 
kaders; 

2. Diverse recreatieprojecten: 
a. Boskerpark: verzoek om ontheffing van Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie (PRVS) is bij Gedeputeerde Staten (G.S.) ingediend. Op 11 juli is het 
plan in de Adviesraad Ruimtelijke Ontwikkeling aan de orde gesteld. Een positief 
advies is uitgebracht. In het 3e en 4e kwartaal van 2012 is gewerkt aan het opstellen 
van een ontwerp-bestemmingsplan; 

b. Uitbreiding camping Callassande: G.S. heeft ontheffing verleend van de PRVS. De 
overeenkomst is in juni 2012 getekend. Het bestemmingsplan is op 27 november 
2012 door de gemeenteraad vastgesteld; 

c. Herinrichting Uitlandsche polders: de vergunningsaanvraag voor de eerste fase 
(waterberging HHNK) is in procedure gebracht. Voor het overige is overleg gevoerd 
met partijen over de integrale uitwerking. De voorbereiding voor de subsidie-
aanvraag, op grond van het Programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels, is 
opgestart; 

3. In januari is gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor St. Maartenszee. Een 3-
tal workshops heeft plaatsgevonden met de betrokken ondernemers en instanties in het 
gebied. De resultaten van de workshops zijn verwerkt in een conceptvisie, die tijdens een 
inloop-bijeenkomst in mei aan de burgers is voorgelegd. De Gebiedsvisie is op 25 
september 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. In november/december worden de 
aangehouden plannen voor het gebied beoordeeld en de planindieners geïnformeerd. 
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Het door de gemeenteraad in een motie gevraagde plan van aanpak voor de uitwerking 
van de Gebiedsvisie wordt in de nieuwe gemeente Schagen opgepakt; 

4. Recreatieve netwerken:  bureau Lopende Zaken werkt op dit moment aan de uitwerking 
van het project. De bestekken voor de wandelpaden bij Petten, Sint Maartenszee, 
Callantsoog en Groote Keeten worden eind dit jaar afgerond voor de start van de 
aanbesteding; 

5. De herziening van de Strandnota wordt opgepakt als de definitieve invulling van de 
versterking van de Zwakke Schakels bekend is. Pas dan is duidelijk hoe het strand van 
Zijpe er uit komt te zien en welke mogelijkheden er ontstaan. 

 
Beleidsitem: Bedrijventerreinen 
 
Wat willen we bereiken? 
 
In relatie tot bedrijventerreinen willen we bereiken dat de schaarse ruimte zo optimaal 
mogelijk wordt gebruikt om daarmee aantasting van het landschap te voorkomen. We willen 
beschikken over aantrekkelijke, schone en veilige bedrijventerreinen voor behoud van 
bedrijven en werkgelegenheid, evenals de leefbaarheid binnen de gemeente. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Prioriteit ligt in 2012 bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein “Kolksluis” in ’t Zand. 
Allereerst zal het bestemmingsplan moeten worden vastgesteld. Vervolgens kan de 
ontwikkeling en uitgifte van gronden worden opgestart. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
Het college heeft een aanvraag om ontheffing van de PRVS aangevraagd bij G.S.  
Met het toekomstige bestemmingsplan “Kolksluis 2012” wordt een uitbreiding van het 
bestaande bedrijventerrein mogelijk gemaakt. Een voorontwerp bestemmingsplan is in het 
kader van het verplichte vooroverleg aan diverse instanties toegestuurd. Het voorontwerp 
heeft tevens voor een periode van zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. De 
ingekomen reacties worden verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan. De afhandeling van 
de gevraagde provinciale ontheffing zal pas in december 2012 plaatsvinden (nut en 
noodzaak, (compensatie) weidevogelleefgebieden). 
 
Indicatoren: 
 

Omschrijving (E/P) Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streefwaarden 

2012 2013 2014  

Direct uitgeefbaar bedrijven-
terrein in hectares (P) 

Gemeente 
(OW) 

(2006) 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

Revitalisering bestaande 
bedrijventerreinen (aantal 
ha.) 

Gemeente (2010) 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
 

 
Beleidsitem: Agrarische sector 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Belangrijk uitgangspunt is dat we versnippering van het agrarisch productiegebied willen 
voorkomen. We hebben te respecteren dat de gronden een agrarische bestemming hebben. 
We willen bereiken dat de agrarische sector zich kan ontwikkelen en aanpassen aan de 
(nieuwe) eisen die de markt en maatschappij aan de agrarische sector opleggen. 
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Wat gaan we daar voor doen? 
 
Een belangrijk speerpunt voor de agrarische sector in 2012 is de herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied en Landelijk Gebied. Begin 2012 moeten de 
beleidsuitgangspunten (bijv. ten aanzien van bollenconcentratiegebieden, IIa- en IIb-
gebieden en agrarische bouwvakken) voor het nieuwe bestemmingsplan worden 
vastgesteld. 
 
Een volgend punt is het opstellen van een agrarische nota. Hierin zal onder meer aan de 
orde komen het inspelen van de gemeente op trends en ontwikkelingen in de 
landbouwsector. Aspecten als schaalvergroting, verbreding en verdieping landbouw 
(aandacht voor beheersfunctie voor natuur en landschap), kennis en innovatie, duurzame 
landbouwproductie, komen dan onder meer aan de orde. 
 
Een ander punt voor het bereiken van de doelstellingen is het medewerking verlenen aan 
bedrijfsverplaatsingen, eventueel in combinatie met projecten op het gebied van 
waterberging en Veelkleurig Landschap 
 
Tenslotte zal verder in overleg met de landbouwsector invulling worden gegeven aan de 
projecten op het gebied van de waterberging en Veelkleurig Landschap. Ter bescherming 
van de agrarische sector worden er geen natte waterbergingen en natuurgebieden 
ontwikkeld binnen het agrarisch productiegebied. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wordt in navolging van de nota Economische 
Zaken bouwblokvergroting onder voorwaarden toegestaan. Op 27 maart 2012 zijn de 
uitgangspunten voor dit bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Genoemd 
onderwerp maakt hier onderdeel van uit. Er zijn 11 bedrijven die in aanmerking komen om 
met hun bouwvlakvergroting mee te liften in de bestemmingsplanprocedure voor het 
buitengebied.  
 
Om duidelijkheid te kunnen geven op aanvragen die betrekking hebben op onttrekking van 
agrarische gronden, is door de gemeente Zijpe opdracht gegeven om hierover een 
beleidsrapportage te maken. Op basis van deze beleidsanalyse is duidelijk geworden dat het 
verruimen van de erfsituatie ten koste van het buitengebied gaat en op gespannen voet staat 
met het provinciaal en bestaand gemeentelijk beleid. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er 
nogal een strak onderscheid wordt gemaakt tussen bestaand stedelijk gebied en landelijk 
gebied. In september is besloten de concept notitie “Onttrekking agrarische gronden” niet in 
procedure te brengen en vooralsnog hiervoor geen nader beleid te ontwikkelen. 
 
In mei 2012 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie tweede bedrijfswoning vastgesteld. Met 
deze beleidsnotitie wordt voorzien in een algemeen afwegingskader waar in alle gevallen 
aan getoetst kan worden voor het wel of niet toestaan van een tweede bedrijfswoning. 
Daarnaast zijn specifieke criteria voor de agrarische en verblijfsrecreatieve sector 
aangegeven. 
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Beleidsitem: Structuurvisie Petten 
 
Wat willen we bereiken? 
 
1. Van het dorp Petten een volwaardige kustplaats maken met behoud van eigen identiteit; 
2. Kwaliteitsverbetering van de toeristische verblijfsrecreatie; 
3. Verbetering bereikbaarheid strand en uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen nabij het 

bezoekerscentrum Dijk te Kijk; 
4. Vitalisering dorpsplein; 
5. Behoud en mogelijke versterking winkelvoorzieningen; 
6. Eerste aanzet geven tot herstructurering woningbouw; 
7. Betere en herkenbare verbindingen tussen de afzonderlijke wijken (dorp, korfwater, 

Petten West en Nolmerban). 
 
Onder de volgende randvoorwaarden: 
1. bij de Structuurvisie staan de ontwikkelingen in het dorp Petten centraal en zal de 

verdere uitwerking van het bouwplan Petten aan Zee moeten worden afgestemd op de 
ontwikkelingen in het dorp Petten; 

2. de Structuurvisie behelst een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in en in de 
directe omgeving van het dorp Petten; 

3. het moet mogelijk zijn om de deelgebieden afzonderlijk van elkaar te ontwikkelen. 
 
Wat gaan we daar voor doen? 
 
Uitwerking moet worden gegeven aan de Structuurvisie voor Petten. Onderdeel hiervan 
maakt uit een actieprogramma. Belangrijke ontwikkellocaties voor 2012: het centrum (Plein) 
en de noordkant van het dorp (kustzone, locaties Huis ter Duin en camping Korfwater). 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
Zie hiervoor Beleidsitem: Zeewaartse kustverdediging onder het kopje “Wat hebben we in 
2012 hieraan gedaan ?” op pagina 28. 
 
De gemeenteraad heeft op 29 mei 2012 de Structuurvisie Petten vastgesteld. Vervolgens is 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verzocht om aan de partijen die 
betrokken zijn bij de aanbesteding van de uitvoering van de kustversterking mee te geven 
dat de gemeente als meerwerk zand nodig heeft voor de realisatie van de Structuurvisie 
Petten. Het bureau Het Grote Oost heeft opdracht gekregen voor het verwerven van 
Europese subsidies. Overleg met de provincie NH is opgestart voor het verkrijgen van extra 
subsidies. 
 
Beleidsitem: Woningbouw 
 
Wat willen we bereiken? 
 
We willen bereiken dat er in onze gemeente woningen gebouwd kunnen worden voor alle 
doelgroepen. Voor starters en doorstarters, voor jong en oud, voor valide en minder valide 
inwoners in de segmenten sociaal, midden en duur. Woningbouw zal plaatsvinden binnen de 
kaders van de woonvisie in alle dorpskernen, waarbij de woonvisie voor de bouw van type 
woningen sturend zal zijn. Het bestuur wil het voor burgers mogelijk maken dat zij een kans 
krijgen om zelfstandig een woning te realiseren. Hierbij wordt onder meer gedacht aan 
woningbouwinitiatieven als collectief particulier opdrachtgeverschap met als doelstelling 
betaalbaar wonen mogelijk te maken voor alle doelgroepen. 
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Wat gaan we daar voor doen? 
 
- Uiterlijk 1 januari 2013 moeten de bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd 

zijn. Dit betekent dat in 2012 het bestemmingsplan Dorpen langs de Groote Sloot en het 
nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied afgerond moeten worden (vaststelling 
gemeenteraad); 

- In goed overleg met de Dorpsraad en de Wooncompagnie, wordt in Oudesluis gewerkt 
aan een vorm van collectief opdrachtgeverschap; 

- Woningbouw: uitvoering wordt gegeven aan het vastgestelde Regionaal Actie 
Programma (RAP) voor de woningbouw en de herziene lokale woonvisie. De te 
ontwikkelen en op te pakken locaties zijn hier in opgenomen. 

 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan ? 
 
- Op 29 mei 2012 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Dorpen langs de Groote 

Sloot vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden. 
Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is als voorontwerp van 28 juni 2012 tot en 
met 8 augustus 2012 ter inzage gelegd voor inspraak. Twee inloopbijeenkomsten zijn in 
juli georganiseerd. Het verplichte vooroverleg is tevens opgestart. Op dit moment wordt 
gewerkt aan het opstellen van een ontwerp-bestemmingsplan, inclusief een Nota van 
Beantwoording Inspraak- en Vooroverlegreacties; 
 

- Lokale woonvisie en gemeenschappelijk woningbouwprogramma: Er is een aantal 
belangrijke processen dat gelijktijdig aanleiding geeft tot het opstellen van een nieuwe 
Lokale woonvisie en daaraan gekoppeld een (gemeenschappelijk) 
woningbouwprogramma voor de nieuwe gemeente Schagen. 
 
De belangrijkste aanleiding is de aanstaande gemeentelijke fusie. De nieuwe gemeente 
heeft een nieuwe identiteit en een nieuwe visie en missie op het gebied van wonen nodig. 
Ook zijn de lokale woonvisies verouderd. De huidige 3 afzonderlijke woonvisies zijn niet 
meer toegesneden op de sterk gewijzigde situatie op de woningmarkt. Een actuele lokale 
woonvisie voor de nieuwe gemeente Schagen is daarom onmisbaar. Een belangrijke 
ontwikkeling verder is het provinciale beleid en de daaruit voortkomende regionale 
afstemming in de vorm van het RAP en de nieuwe Regionale Woonvisie voor onze regio 
Kop van Noord-Holland. 
 
Naast het beleidsaspect zijn er op dit moment veel woningbouwprojecten waaraan de 
drie gemeenten werken. Door de provinciale beleidswijzigingen en de huidige situatie op 
de woningmarkt (waarin plannen concurrerend zijn), zien wij ons genoodzaakt om de nu 
nog 3 losse woningbouwprogramma’s op elkaar af te stemmen en hierover afspraken te 
maken. 
 
Doelstelling woonvisie en woningbouwprogramma: 
Het opstellen van een geactualiseerde Lokale Woonvisie voor de periode tot 2018 met 
daaraan gekoppeld een gemeenschappelijk woningbouwprogramma waarbij keuzes 
worden gemaakt. Het leidende thema voor de komende jaren wordt: “faseren en 
doseren”! 
 
Inmiddels is de concept Woonvisie gereed. In november worden de 3 colleges gelijktijdig 
geïnformeerd over de concept Woonvisie en de te nemen stappen om te komen tot een 
woningbouwprogramma. Na de fusie zal de concept Woonvisie worden voorgelegd aan 
het nieuwe college en de gemeenteraad; 
 

- Regionale woonvisie en RAP: Op 24 april 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland ten aanzien van het RAP Kop van Noord-Holland besloten het Regionale 
Actieprogramma regio Kop van Noord-Holland vast te stellen met uitzondering van de 
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onderdelen waarin aantallen woningen en woonlocaties buiten bestaand bebouwd gebied 
zijn opgenomen en onder voorwaarde dat de primaire afspraak ‘leefbaarheid en 
voorzieningen’ nader uitgewerkt wordt in programmalijn 5 van het Programma ‘Kop op de 
Kaart’. 
 
Op 2 mei 2012 ontvingen wij een kopie van een brief van GS. De brief geeft aan dat GS 
het RAP ziet als een groeidocument. ‘Ondanks dat er al veel werk is verzet, vraagt de 
complexe woningmarkt ook de komende jaren nog volop onze aandacht en zullen nog 
veel inspanningen verricht moeten worden. Kernopgave daarbij is vooral meer zicht te 
krijgen op de kwalitatieve vraag en het aanbod, binnenstedelijke mogelijkheden en deze 
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 
 
In het ROVEZ van 4 oktober 2012 is besloten het RAP te ondertekenen. 
 
Daarnaast wordt gewerkt aan het opstellen van een concept Regionale woonvisie. 
 
De Provincie heeft het onderzoek naar Vraaggestuurd bouwen in oktober 2012 openbaar 
gemaakt. De uitkomsten worden in het regionale ambtelijke en bestuurlijk overleg 
besproken. Er dient op korte termijn een procesplan te worden opgesteld, met als doel te 
komen tot een vraaggerichte woningbouwprogrammering in de regio. Het onderzoek 
wordt ook meegenomen bij de Lokale en Regionale woonvisie; 
 

- Woningbouw Oudesluis: belangstellenden konden tot 1 mei 2012 reageren. Het college 
heeft nu opdracht gegeven om te bezien of een gunstigere verkaveling met kleinere 
kavels kan leiden tot lagere kavelprijzen.  Op 6 november jl. heeft bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden met Algemeen Dorpsbelang Oudesluis ter voorbereiding op de te 
beleggen avond met de mogelijk kandidaat kopers. De Dorpsraad is gevraagd de 
mogelijke kandidaat kopers te benaderen en mee te nemen naar de avond. Tijdens de 
nog te beleggen avond zal het gewijzigde verkavelingsplan met de verlaagde 
verkoopprijzen worden besproken. Na de avond zal geïnventariseerd worden hoeveel 
serieuze kandidaat-kopers er voor dit plan zijn. Tijdens de bijeenkomst van 6 november jl. 
is door de afgevaardigden van de Dorpsraad aangegeven, dat de Dorpsraad niet 
voornemens is terug te gaan naar de bewoners in verband met de verwachting dat er te 
weinig animo is. Het is een mooi plan op een goede locatie en de vertegenwoordigers 
geven aan het plan aan te houden en op langere termijn (aantrekken markt) weer op tafel 
te leggen. De Dorpsraad heeft aangegeven, dat dit voorlopig standpunt eerst in het 
bestuur van de Dorpsraad moet worden besproken. De gemeente zal hierover worden 
geïnformeerd; 
 

- In het huidige fonds voor VROM startersleningen staat nog een bedrag open van  
€ 199.487. Dit is voldoende voor ca. 5 startersleningen. 
 
Het verloop van het fonds is als volgt: 
 
Gestort door de gemeente Zijpe  € 747.233 
Bij: ontvangen rente  € 23.134 
Bij: ontvangen aflossing  € 268 
Af: betaalde beheervergoeding -/- € 3.227 
Af: 20 verstrekte leningen -/- € 527.921 
Saldo  € 239.487 
Af: 1 offerte -/- € 40.000 
Bestedingsruimte  € 199.487 
 

- Ten aanzien van de plannen en locaties wordt het volgende opgemerkt. 
o Brede Scholen Sint Maartensbrug en Burgerbrug: de schetsontwerpen van de 

scholen zijn opgesteld evenals de inrichtingstekeningen van het plangebied. De regio 
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heeft ingestemd met de in de plannen opgenomen woningen.  
De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) heeft het plan op 11 juli 2012 
akkoord bevonden. G.S. heeft op 3 oktober 2012 ontheffing verleend voor de 
plannen. Er wordt gewerkt aan het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan. 
Planning is om dit in het nieuwe jaar in procedure te brengen. In november zijn er 
informatieavonden gehouden voor de bewoners van Burgerbrug en Sint 
Maartensbrug.  

o Dorpsweg 28 te Callantsoog: overleg is gestart over een nieuw schetsplan en 
realisatieovereenkomst. Op hoofdlijnen, waaronder de financiën en de concept 
realisatieovereenkomst, is inmiddels akkoord bereikt. Er vindt nog overleg plaats over 
het stedenbouwkundig ontwerp.  

o Ketelduinweg te Petten: overleg is gevoerd over het stedenbouwkundig plan en de 
financiële haalbaarheid. Op hoofdlijnen is er een akkoord bereikt, maar er wordt sinds 
april 2012 nog gewacht op reactie van de initiatiefnemers.  

o Bouwfonds ’t Zand Noord en USP Schagerbrug: beide locaties liggen Buiten 
Bestaand Bebouwd Gebied en zijn verwerkt in het Regionaal Actie Programma 
Woningbouw. In overleg met Schagen en Harenkarspel wordt gewerkt aan een 
nieuwe lokale woonvisie.    

o Project Boskerpark Groote Keeten: de regio heeft ingestemd met de in dit project 
opgenomen 14 woningen. Het plan maakt verder onderdeel uit van het integrale 
natuur- en recreatieproject Boskerpark. ARO-cie 11/7 positief. Het ontwerp-
bestemmingsplan zal aan het eind van het jaar worden gepubliceerd. 

o Abbestederweg 6 te Callantsoog: De bouwvergunning met vrijstelling voor 23 
appartementen is verleend en onherroepelijk. Het plan is in de verkoop.  

 
Indicatoren: 

 

Omschrijving (E/P) Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streefwaarden 

2012 2013 2014  

Percentageactuelebestem
mingsplannen (P) 

Programma Herziening 
Bestemmingsplannen 

(2004) 
0% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 
Beleidsitem: Duurzaamheid 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Het bestuur vindt dat het gemeentelijke milieubeleid zich moet richten op inpassing van 
milieuaspecten op het terrein van bodem, groen, water, lucht, geluid en energiegebruik in het 
totaalbeeld van de leefomgeving. Dus een integrale afweging tussen al deze aspecten met 
als doel een zo groot mogelijke veiligheid en het voorkomen van risico's, waarbij gestreefd 
moet worden naar een zo gunstig mogelijke verhouding tussen milieurendement en kosten. 
 
Wat gaan we daar voor doen? 
 
In juli 2011 is de Klimaatvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel van de 
Klimaatvisie is het uitvoeringsprogramma 2011 – 2014. Uitvoering zal worden gegeven aan 
de in 2011 opgestarte projecten en de jaarschijf 2012.  
 
Ten aanzien van het onderdeel wind is een belangrijk speerpunt de herstructureringsopgave:  
het opruimen van solitaire windturbines en hiervoor op enkele plaatsen langs het 
Noordhollands kanaal oprichten van nieuwe turbines. 
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Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
Door de programmacoördinator is het afgelopen jaar gewerkt aan de uitwerking van diverse 
projecten uit de Klimaatvisie. 
 
1. De “Verordening duurzaamheidsleningen woningbouw, particulier en vereniging van 

eigenaren gemeente Zijpe 2012” is 1 januari 2012 in werking getreden. In de eerste 
negen maanden zijn er zo’n 130 aanvragen ingediend voor ongeveer € 1.300.000. Met 
deze lening zijn ook bij 45 woningen in ’t Zand de asbestdaken vervangen. In november 
2012 is het leningplafond (€1.500.000) bereikt. 

2. De Energiestrijd is van januari tot mei 2012 gehouden, een energiebesparingswedstrijd 
tussen de bewoners en wethouders van de 3 fusiegemeenten. Zijpe heeft gewonnen! 

3. Step2Save is in februari 2012 gestart. Dit is een actie, waarbij negen, tot energiecoach 
opgeleide, werklozen energieadvies aan huis geven. Inmiddels zijn meer dan 6500 
adviezen gegeven. De actie loopt nog tot februari 2013. 

4. In april 2012 is een overzichtelijke website over duurzaamheid gemaakt. 
5. In juni 2012 is akkoord gegaan met het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s in 

Petten, Sint Maartenszee en Callantsoog. De plaatsing van de palen is iets vertraagd en 
zal in het 1e kwartaal 2013 gebeuren. 

6. Zon in de Kop, een zonnepanelenactie voor bewoners en MKB van juni tot oktober 2012. 
Er is een informatieavond gehouden in het gemeentehuis en totaal (in Harenkarspel, 
Schagen en Zijpe) zijn er 227 aanvragen voor offertes binnengekomen. Uiteindelijk zijn 
daarvan 34 daadwerkelijke installaties gerealiseerd. Dit aantal viel wat tegen en is deels 
te wijten aan de hoge installatiekosten van de installateur. 

7. De plaatsing van zonnepanelen op 4 basisscholen, op de Brede school in ’t Zand en op 
de Multitreffer is voorbereid (daadwerkelijk plaatsing 1e kwartaal 2013). 
Op verzoek van de fusieraad is begonnen met een onderzoek naar de haalbaarheid van 
zonnepanelen op alle scholen in HSZ. 

8. De subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen is voorbereid en in okt 2012 
van start gegaan. Inwoners van Zijpe kunnen 15% subsidie krijgen op de 
investeringskosten. 

9. De actie Zon-dernemer is uitgevoerd. Hierbij zijn alle MKB ondernemers via een brief 
attent gemaakt op de fiscale voordelen van de aanschaf van zonnepanelen. 

10. Er is zeer regelmatig in het Schager Weekblad gecommuniceerd over bovengenoemde 
onderwerpen. 

 
Beleidsitem: Bestaand beleid 
 
In 2012 zal verder worden gewerkt aan een aantal projecten die in 2011 in gang zijn gezet 
en die in het bovenstaande niet specifiek aan de orde worden gesteld. Dit betreft onder 
andere de volgende zaken: 
1. Uitvoering geven aan geactualiseerde Lokale en Regionale Woonvisie (reeds in 

voorbereiding zijnde plannen); 
2. Ontwikkeling groeikern ’t Zand (centrumontwikkeling in samenhang met ’t Zand Noord); 
3. Uitvoeringsprogramma Veelkleurig Landschap (natuur en groenbeleid), waterberging 

(WB21) en in dit kader actief invulling geven aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied 
(ILG-subsidies kansrijke projecten); 

4. Gebiedsontwikkeling Callantsoog, waaronder aanleg van een parkeerterrein tegenover 
het Zwanewater; 

5. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan; 
6. Participeren in werkgroepen opstellen beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden; 
7. Implementatie Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). 
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Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
1. Regionale woonvisie en RAP:  Zie onder beleidsitem Woningbouw. Uitvoering geven aan 

het actualiseren van de Regionale Woonvisie.: Zie onder beleidsitem Woningbouw; 
2. Ontwikkeling groeikern ’t Zand (centrumontwikkeling in samenhang met ’t Zand Noord): 

geen ontwikkelingen; 
3. Uitvoeringsprogramma  Veelkleurig Landschap:  

Besloten is verder vorm te geven aan het instellen van een Landschapsfonds. De nieuwe 
medewerker is per 1 juni gestart en heeft dit project opgepakt. Op 27 november 2012 
heeft de gemeenteraad besloten een landschapsfonds in te stellen en het oprichten van 
een stichting Veelkleurig Landschap. In de nieuwe gemeente Schagen zal hier verder 
vorm aan worden gegeven.  
Waterberging (WB21): 
Verdere uitwerking is gegeven aan diverse waterbergingsprojecten. 
Voor het overige zijn vanaf juni 2012 diverse planologische procedures opgestart  
(’t Hoekje, Schagerbrug, Oudesluis, Stolpen, Croon en Bergh, Zijperzeedijk, Schoen). 

4. Gebiedsontwikkeling Callantsoog, waaronder aanleg van een parkeerterrein tegenover 
het Zwanewater: de gronden worden niet aangekocht door de Dienst Landelijk Gebied en 
worden dus ook niet in beheer gegeven aan Natuurmonumenten; 

5. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan: het plan is op 29 mei 2012 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Er is gestart met de verkeersonderzoek naar een mogelijke 
nieuwe ontsluitingsweg tussen de Zijperweg en de Zandweg te Callantsoog. Het 
parkeeronderzoek Callantsoog is afgerond.  

6. Beheerplannen Natura 2000-gebieden: diverse overleggen zijn opgestart, waaronder 
Abtskolk en De Putten. 

7. Implementatie Regionale Uitvoerings Dienst (RUD): 
De colleges in de regio Noord-Holland Noord hebben vrijwel unaniem gekozen voor één 
regionale uitvoeringsdienst op de schaal van Noord-Holland Noord. Hiermee werd de 
keuzefase van de scenario’s afgerond en kon de ontwerpfase van start gaan.  
Voor de ontwerpfase is een plan van aanpak ontwikkeld door de externe kwartiermaker, 
dhr. Frank van Nijkerken van Arena Consulting. In dit plan van aanpak wordt aangegeven 
hoe de projectorganisatie eruit ziet. 
Het Bestuurlijk Team stuurt de RUD-ontwikkeling op hoofdlijnen aan. Dit team bestaat uit 
vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland en de drie regio’s: Regio Alkmaar, 
Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Deze vertegenwoordigers zorgen ervoor dat 
de bestuurlijke opvattingen in hun regio ten aanzien van de RUD-ontwikkeling in het 
Bestuurlijk Team aan de orde komen. Het Secretarissenteam, het bouwteam en een elftal 
werkgroepen die zijn samengesteld uit deelnemers uit gemeenten, milieudiensten en 
provincie, zijn verantwoordelijk voor de vertaling van de bestuurlijke hoofdlijnen in een 
bedrijfsplan. Vanuit de projectorganisatie wordt op afdelingshoofdniveau contact 
onderhouden met de ambtelijke organisaties over de ontwikkeling van het bedrijfsplan. 

 
Indicatoren: woningbouw 
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* = in het kader van het Regionaal Actieprogramma Wonen  (RAP) zullen deze aantallen bijgesteld worden. Op dit moment 
vindt er regionaal nog discussie plaats over het omlaag bijstellen van de kwantitatieve en kwalitatieve 
woningbouwprogramma’s.  
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Indicatoren: Veelkleurig Landschap en Waterberging (WB21) 
 

Omschrijving (E/P) Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streefwaarden 

2012 2013 2014  

Aantal hectare nieuw en 
ingericht natuurgebied 
(geen ecol.verbinding) (P) 

Veelkleurig Landschap (2009) 
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Aantal hectare 
waterberging (P) 

Hoogheemraadschap 
(WB21) 

(2007) 
0 ha. 

 
47 

 
45 

 
16 

 

* Boskerpark 

 
Overzicht baten en lasten 2012 Ruimte en Wonen 
 
Lasten Rekening Begroting Werkelijk

(bedragen * € 1.000) 2011 2012 2012

Ruimte 2.603          4.350          2.974          

Bouw- en woningtoezicht 686             555             531             

Algemene zaken 237             262             173             

Milieu 343             856             432             

TOTAAL lasten 3.869          6.023          4.110          

Baten Rekening Begroting Werkelijk

2011 2012 2012

Ruimte 185             265             413             

Bouw- en woningtoezicht 418             498             387             

Algemene zaken 30                27                29                

Milieu 35                200             2                  

TOTAAL baten 668             990             831             

SALDO Programma 3.201          5.033          3.279           
 
Totaal overzicht investeringen programma Ruimte & Wonen 
 
Investering Begroting Werkelijk

2012 2012

Vervanging post reddingsbrigade St Mz 11.941         7.890         

Aula St Maartensbrug 107.060       -                  

Terras reddingsbrigade Petten 3.144           -                  

Wandelpadennetwerk Zijpe 180.162       40.115       

Gemeentelijk Verkeer Vervoer Plan 15.000         8.360         

Uitvoering strandnota 14.140         423             

VROM startersleningen 400.000       400.000     

Structuurvisie Petten 1.000.000   -                  

Svn duurzaamheidsleningen 1.500.000   776.468     

Participatie Duurzame Energieprojecten 1.000.000   -                  

Voorbereiding werken GVVP 325.000       2.450         

TOTAAL investeringen 4.556.447   1.235.706  
 
Toelichting investeringen. 
 
- Vervanging post reddingsbrigade Sint Maartenszee: 

De brigade wordt gehinderd door de spiegelende gevelbeglazing. Binnen de 
budgetruimte willen we dit vóór het zomerseizoen 2013 oplossen. 
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- Aula Sint Maartensbrug: 
Bestuur begrafenisvereniging is bezig met planontwikkeling voor de uitbreiding. De 
vereniging doet dit werk in eigen beheer c.q. als bouwheer. De verwachting is dat in het 
eerste kwartaal de bouwvergunning wordt aangevraagd. 
 

- Terras reddingsbrigade Petten: 
Terras reddingsbrigade Petten is af en het krediet kan beëindigd worden. 
 

- Wandelpadennetwerk Zijpe: 
Inventarisatie is afgerond, wandelnetwerk bij Petten, St. Maartenszee, Callantsoog, 
Groote Keeten bestek klaar gemaakt. Looptijd tot 2017. 
 

- Gemeentelijke Verkeer- en VervoerPlan: 
De raad heeft op 29 mei 2012 het Gemeentelijke Verkeer- en VervoerPlan (GVVP) Zijpe 
versie 25 april 2012 vastgesteld. 
 

- Uitvoering strandnota: 
Uitvoering strandnota 2007 en 2008 zijn afgerond. Na de kustversterking zal een nieuwe 
strandnota moeten worden opgesteld met een nieuwe financiële paragraaf. 
 

- Structuurvisie Petten: 
De raad heeft op 29 mei 2012 de Structuurvisie Petten vastgesteld. Vervolgens hebben 
wij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verzoekt om aan de partijen die 
betrokken zijn bij de aanbesteding van de uitvoering van de kustversterking mee te geven 
dat de gemeente als meerwerk zand nodig heeft voor de realisatie van de Structuurvisie 
Petten. Het bureau Het Grote Oost heeft opdracht gekregen voor het verwerven van 
Europese subsidie. Overleg met de provincie NH is opgestart voor het verkrijgen van 
extra subsidies. 
 

- Svn duurzaamheidsleningen en Participatie Duurzame Energieprojecten: 
Zie voor verdere informatie Beleidsitem Duurzaamheid (pagina 37 en 38). 
 

- Voorbereiding werken GVVP: 
De volgende onderzoeken zijn gestart: ontsluiting Callantsoog (Zandweg), Duurzaam 
Veilig inrichten 't Zand, aanpak kruispunt Duinweg-Abbestederweg te Callantsoog, 
onderzoek extra oeververbinding Noordhollandsch Kanaal en vlotbrugproblematiek/ 
oversteekbaarheid N9. Looptijd tot 2020. 

 

Doelenboom 

 

Taakvelden Beleids- Doelstellingen Prestaties

items (bereiken?) (doen?)

Zeewaartse 
kustverdediging

Programma RUIMTE & WONEN

• participeren in diverse stuur-, project- en 
werkgroepen m.b.t. kustverdediging en 
ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteiten 
binnenduinrand.

Ruimte en Wonen
Reddingsbrigade

• Opstellen Toekomstvisie;
• Samen met reddingsbrigades kijken of de 

veiligheid kan worden geoptimaliseerd;
• Hierbij nadrukkelijk kijken of reddings-

brigades onderdeel uit gaat maken van de
veiligheidsregio

Kwaliteitsslag van de 
reddingsbrigades

Naast veiligheid ook 
ontwikkeling van 

natuur, landschap en 
recreatieve sector
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Taakvelden Beleids- Doelstellingen Prestaties
items (bereiken?) (doen?)

Programma RUIMTE EN WONEN

Economische zaken

Bewerkstelligen van 
gezond lokaal 

economisch klimaat , 
goed arbeids-
marktbeleid en 

werkgelegenheid 
voor jongeren

• Het uitwerken van het actieprogramma van de 
economische beleidsnotitie.

• Invulling geven aan de rol en positie van de
bedrijfscontactfunctionaris;

• Hierbij samenwerken met en overleggen met 
gemeenten, het bedrijfsleven en relevante 
organisaties;

• inhoud geven aan het Economisch Platform;
• afronding procedure bestemmingsplan

uitbreiding Kolksluis te ’t Zand en ontwikkeling
genoemd bedrijventerrein;

• verder vorm geven aan de regionale
samenwerking;

• opstellen agrarische nota 

Toeristische sector
Het beter op de kaart 

zetten van het 
toeristisch product

• Ontwikkeling locatie Voordijk te Callantsoog;
• Diverse recreatieprojecten, al dan niet in

samenhang met natuurontwikkeling en 
waterbergingsprojecten;

• Uitwerking Gebiedsvisie Sint Maartenszee en 
ontwikkeling 4 ha te Sint Maartenszee;

• Uitwerking concrete projecten op het gebied 
van recreatieve netwerken;

• Herziening Strandnota (activiteiten strand, 
strandhuisjes etc.).

Bedrijventerreinen

Behoud van 
bedrijven en 

werkgelegenheid 
met respect voor het 

landschap

• ontwikkeling van het bedrijventerrein
“Kolksluis” in ’t Zand

Agrarische sector

Ontwikkelen van 
agrarische sector 

aan eisen markt en 
maatschappij

• Herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied en Landelijk Gebied;

• Opstellen van een agrarische nota;
• In overleg met de landbouwsector invulling 

worden gegeven aan de projecten op het 
gebied van de waterberging en Veelkleurig 
Landschap;

• Geen natte waterbergingen en natuurgebieden
ontwikkelen binnen agrarisch productie-
gebied.

Structuurvisie Petten
• Uitwerking geven aan de Structuurvisie voor

Petten.

Woningbouw

• Uiterlijk 1 januari 2013 actualisatie 
bestemmingsplannen  en gedigitaliseerd;

• I.g.o. met de Dorpsraad en de Woon-
compagnie, in Oudesluis werken aan vorm
van collectief opdrachtgeverschap;

• Uitvoering geven aan vastgestelde Regionaal
Actie Programma (RAP) voor woningbouw en
de herziene lokale woonvisie.

Uitvoering Lokale 
Woonvisie en 

Betaalbaar wonen 
voor alle 

doelgroepen

Economisch impuls 
voor het dorp Petten 

Duurzaamheid

Groot mogelijke 
veiligheid en 

voorkomen van 
risico's met zo 

gunstig mogelijke 
verhouding tussen 

milieurendement en 
kosten

• Uitvoering geven aan de in 2011 opgestarte
projecten en de jaarschijf 2012 (klimaatvisie);

• Het opruimen van solitaire windturbines en
hiervoor op enkele plaatsen langs het
Noordhollands kanaal oprichten van nieuwe
turbines (windbeleid)
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2.1.5 Programma Openbare Werken 
 
 

Programma manager :  H. Kuivenhoven 

Afdeling : Openbare Werken 

 
Taakveld : Portefeuillehouder 

Openbare Werken : Wethouder P. Marees 

 

Speerpunten 2012-2014 
 

Speerpunt 2012 2013 2014 

    

Duurzaam veilig       

Callantsoog u u  

Groote Keeten u   

Schagerbrug  u  

St.Maartensvlotbrug   u 

Groot onderhoud wegen    

Jewelweg/Schoolstraat Callantsoog u u  

Dorpsplein Callantsoog u u  

Willem 't Hart e.a. u   

Schagerweg  u  

    

Kustbus, buurtbus en  seniorenbus behouden u u u 

Instandhouden huidige buslijnen u u u 

    

Callantsoog u u  

Petten u u u 

    

Uitvoeren groenbeheerplan u u u 

Bel herstel en klein onderhoud wegen u u u 
u = jaar van uitvoering 

 

Algemeen 
 
In het programma Openbare Werken wordt aangegeven welke speerpunten naast de 
reguliere werkzaamheden voor 2012 en verder van belang zijn. Belangrijkste input voor de 
programmabegroting zijn het coalitieprogramma “Ondernemend, Slagvaardig, Sociaal” en de 
kaderstellende beleidsnota’s. 
 

Kaderstellende beleidsnota’s 
 
- Regionale Woonvisie (2007); 
- Lokale Woonvisie (2007); 
- Integrale Ruimtelijke Visie voor de Kuststrook (1998); 
- Veelkleurig Landschap (2009); 
- Landschapsvisie Noordelijk Zandgebied en kustzone (2007); 
- Strandnota (1998); 
- Nota Verblijfsrecreatie (2008); 
- Regionale en Lokale Bedrijfsterreinenvisie (2003); 
- Beleidsnotitie Bereikbaarheid Kust Bergen – Zijpe (2006); 
- Kustvisie 2050 (2003); 
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- Gemeentelijk Rioleringsplan (2006-2010); 
- Waterwet (2009); 
- Kader Richtlijn Water (2000); 
- Nationaal Bestuursakkoord Water (2001); 
- Waterplan 2010-2015 Provincie Noord-Holland (2009); 
- Waterbeheersplan 2010-2015 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2009); 
- Notitie Duurzaam Veilig inrichten van Kernen (2006-2011); 
- Vastgoedinformatieplan (2003); 
- Beleidsvisie ICT Gemeente Zijpe/ Gemeente Schagen (2006); 
- Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (2011); 
- Groenbeheerplan (2011). 
 

Taakveld: Beleid en Projecten 
 
Beleidsitem: Recreatie en toerisme 
 
De gemeente dient een aantrekkelijke gemeente te zijn voor zowel de eigen inwoners en de 
recreatieondernemers als de toeristen, door te werken aan een duurzaam en kwalitatief 
goede recreatieve sector en door schone, veilige en goed toegankelijke stranden.  
 
Wat willen we bereiken? 
 
Aantrekkelijke en functionele inrichting van de badplaatsen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Twee dorpspleinen krijgen prioriteit: Callantsoog, dat al geruime tijd in voorbereiding is en 
Petten, dat samen met woningcorporatie De Wooncompagnie ontwikkeld moet worden. 
 
In 2012 zal de herinrichting van het Dorsplein Callantsoog ter hand genomen worden. Het 
ligt in de bedoeling om in oktober 2012 te starten met de uitvoering. 
 
Daarnaast zullen strandopgangen en de komgrenzen van de kustdorpen verder ontwikkeld 
worden om de toeristische aantrekkingskracht te versterken. 
 
Wat hebben we in 2012 hieraan gedaan? 
 
Op 27 september 2011 heeft de gemeenteraad het ontwerp goedgekeurd en het krediet 
verleend voor de realisatie van de herinrichting. Hierna is de voorbereiding van de realisatie 
gestart. Dit heeft geresulteerd in de aanbesteding van het werk aan de aannemer met de 
Economische Meest Voordelige inschrijving (EMVI). 
 
Daarnaast diende het bestemmingsplan gewijzigd te worden. De gemeenteraad van 29 mei 
2012 heeft de wijziging goedgekeurd. Hierop is er vanuit omwonenden van het Dorpsplein 
beroep aangetekend bij de raad van State. Tevens is er om een Voorlopige Voorziening 
gevraagd. Deze procedure heeft zoveel tijd gevraagd, dat de beoogde start van de 
werkzaamheden eind oktober 2013 niet langer realistisch meer was. Hierop heeft B&W op 
19 juli 2012 besloten het werk te stoppen. Op 26 september 2012 heeft de Raad van State 
uitspraak gedaan in deze zaak. De Raad van State heeft de gemeente op alle punten in het 
gelijk gesteld. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk geworden. Na deze uitspraak 
kan het project weer opgepakt worden. Met de geselecteerde aannemer zullen begin 2013 
de voorbereidende werkzaamheden hervat worden. Het doel is om de daadwerkelijke 
herinrichting nu in de winter 2013-2014 uit te voeren. 
  
Met de herinrichting van het centrum van Petten kan een begin gemaakt worden nu er 
daarvoor gelden beschikbaar komen in het kader van de structuurvisie Petten. 
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Daarnaast is er op initiatief van de gemeenteraad het project ‘Versterking Toeristische 
Aantrekkingskracht’ uitgevoerd. Dit project richt zich op de inrichting van de komgrenzen en 
de strandopgangen.  
 
Alle kustdorpen inclusief Sint Maartenszee zijn voorzien van nieuwe komborden. Ook zijn er 
bij de twee strandopgangen van Callantsoog lichtlijnen geplaatst ter vervanging van de 
bestaande lantarenpalen. Tevens zijn twee strandopgangen opgeknapt worden: Voordijk en 
Kiefteglop. 
 
Beleidsitem: Water 
 
De gemeente heeft een belangrijke taak in de verbetering van de waterkwaliteit en 
waterkwantiteit, mede ter verbetering van de volksgezondheid en een betere leefomgeving 
van haar inwoners. 
 
Wat willen we bereiken? 
 

1. Voorbereid zijn op het veranderende klimaat; 
2. Het goed kunnen afvoeren van hemelwater en afvalwater; 
3. Een goed functionerend rioolstelsel. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
1. Realiseren van ca. 180 ha waterberging i.s.m. HHNK en conform het Nationaal 

Bestuursakkoord Water; 
2. Het samen met de fusiegemeenten opstellen van een ‘Verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan; 
3. Het uitvoeren van beheerplannen. 
 
Wat hebben we in 2011 hieraan gedaan? 
 
1. Realiseren van ca. 180 ha waterberging i.s.m. HHNK en conform Nationaal 

Bestuursakkoord Water 
 
Algemeen 
De gemeente Zijpe heeft 25 polders of afdelingen. Voor 22 daarvan is door het 
hoogheemraadschap een waterbergingsopgave bepaald. Inmiddels wordt voor 18 
polders gewerkt aan een concrete oplossing. Ieder project is maatwerk. Gezocht wordt 
naar een combinatie van recreatie, natuur en een agrarische bestemming. Vooral het 
stapelen van functies levert kansen op om ook subsidies voor de projecten te verkrijgen. 
De gemeente Zijpe speelt in dit proces een belangrijke rol. Het gaat dan vooral om het 
afstemmen van de ruimtelijke inrichting, het begeleiden van de procedures, het koppelen 
van functies en het vinden van externe financieringsbronnen. Het gezamenlijk met het 
hoogheemraadschap opgestelde Programma Integrale Waterbergingsopgave is sinds 
begin 2012 de leidraad voor de uitvoering van een pakket aan maatregelen gericht op 
een combinatie van waterberging en recreatieve voorzieningen. In de zomer van 2012 
zijn voor alle projecten de inrichtingsplannen afgerond en zijn de benodigde ruimtelijke 
procedures opgestart. In december is de opdracht aan het hoogheemraadschap verleend 
om alle recreatieve voorzieningen in de projectuitvoering mee te nemen. 
 
Subsidies 
De uitvoering van veel projecten is afhankelijk van het verkrijgen van subsidies. Het 
hoogheemraadschap heeft structureel een tekort op de projecten als gekozen wordt voor 
de aanleg van droge waterbergingen. Reden hiervan is dat dan meer oppervlakte 
benodigd is, waardoor de kosten toenemen. Voor de gemeente geldt het uitgangspunt 
dat maximaal gebruik moet worden gemaakt van subsidiestromen. Het streven is 
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minimaal 50% van de kosten voor inrichting en beheer subsidiabel te krijgen. Door 
gebruik te maken van subsidies kunnen nu veel plannen worden gerealiseerd. De  
beschikking voor de TWIN_H subsidie is inmiddels door de provincie afgegeven. De 
TWIN-H is aangevraagd door het hoogheemraadschap in samenspraak met de 
gemeente. De gemeente Zijpe lift mee met het TWIN-H programma voor wat betreft de 
realisatie en beheer van recreatieve voorzieningen in waterbergingslocaties. De 
einddatum waarop alle projecten gerealiseerd moeten zijn, is gesteld op 31december 
2013. 
 
Waterbergingsprojecten 
 
Afgeronde projecten: 
- Afdeling OPTV, Zijpermolen I (afdeling PV). Gerealiseerd: 1,8 ha. droge waterberging; 
- Afdeling OPTV, Zijpermolen II (locatie Brak). Gerealiseerd: 5 ha. Droge waterberging 

met wandelpad en brug tot molen P; 
- Afdeling A/B, Burgerbrug. Gerealiseerd: 3,6 ha. waterberging d.m.v. slootverbreding 

en bouw van nieuw gemaal; 
- Afdeling NM/R, Petten. Gerealiseerd: 2 ha. waterberging d.m.v. slootverbreding en 

bouw van nieuw gemaal. 
 
Lopende projecten: 
- Burgerbrug, afdeling A/B 

Door de bewoners van Burgerbrug is al langer aangegeven dat er behoefte is aan het 
aanleggen van een zogenaamd ommetje. Het wandelpad zou in combinatie met een 
kleine waterberging worden gerealiseerd. Door de aanleg van verbrede watergangen 
en de bouw van een nieuw gemaal is de wateropgave in de afdeling A/B al 
gerealiseerd. Blijft over de aanleg van een wandelpad achter het Zwanenplein richting 
de kerk van Burgerbrug. Realisatie hiervan kan niet eerder dan dat de 
bedrijfsverplaatsing van een tweetal agrarisch bedrijven is gerealiseerd. Uitvoering 
hiervan valt buiten het programma van de waterbergingsopgave en derhalve ook 
buiten de subsidie. 

- Croon en Bergh, Afdeling ZG en ZM 
In juni 2012 is een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Wens van enkele agrariërs 
was ook hier gemaalcapaciteit te vergroten en sloten te verbreden. Op basis van 
nader onderzoek is het plan gedeeltelijk aangepast. Begin december is het ontwerp 
bestemmingsplan ter inzage gelegd. De gemeente heeft geen directe belangen bij dit 
project. 

- Ananas, afdeling H-ON 
Dit project omvat naast de aanleg van een brede watergang en een nieuw gemaal 
ook een wandelverbinding naar de molen en het Noord-Hollands Kanaal. De 
uitvoering van de werkzaamheden is in oktober gestart. In het najaar van 2013 wordt 
het werk opgeleverd. Er wordt een nieuwe toegangsweg naar naastgelegen percelen 
aangelegd en een aantal duikers. De gemeente onderzoekt welke mogelijkheden er 
zijn om de wandelverbinding langs het Noord-Hollands Kanaal tussen Stolpen en St. 
Maartensvlotbrug te realiseren. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het 
Wandelnetwerk van de gemeente.  

- Schagerbrug, Afdeling C 
In de zomer is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Vele bewoners zijn daarop 
af gekomen. Er werd zeer positief gereageerd op het plan. Wens van de bewoners is 
om wel een wandelpad aan te leggen en geen fietspad. 
De planologische procedure is gestart en loopt door tot begin 2013. In het plan 
worden recreatieve voorzieningen opgenomen. Een deel van de droge waterberging 
kan in de toekomst dienst doen als ijsbaan, terwijl ook wandelpaden in het plan 
worden gerealiseerd. Met de provincie is overeenstemming om het wandelpad aan te 
laten sluiten op de Westfriese Omringdijk. 
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- Schoen, Afdeling L 
Dit project valt niet onder een subsidieregeling. De gemeente heeft hier geen 
recreatieve belangen. De waterberging wordt volgens de droge variant ingericht en 
beheerd door een agrariër. Inmiddels zijn de benodigde procedures opgestart. Eind 
2012 is de opdracht verstrekt aan een aannemer om het plan vanaf begin 2013 uit te 
voeren. Er zijn geen zienswijzen op het plan ingediend.   

- Oudesluis, Afdeling KP  
Oorspronkelijk betreft dit een EHS project. Echter door het wegvallen van de subsidie 
van het Rijk is door de ILG commissie bepaald dat het plan in de TWINH subsidie 
wordt opgenomen. Dit betekent dat er lichtere natuurdoelen aan het project worden 
gekoppeld, met agrarisch beheer. Door de ligging van de waterberging ontstaat de 
mogelijk tot het aanleggen van enkele ommetjes. Inmiddels zijn twee 
informatieavonden gehouden met de bewoners en agrariërs in het gebied. De 
plannen zijn positief ontvangen. De ruimtelijke procedure is opgestart en loopt tot 
begin 2013. 

- ’t Zand, Afdeling W 
De bestemmingsplanprocedure is gestart. De ARO commissie beoordeelt nut en 
noodzaak voor de aanleg van het bedrijventerrein en daarmee indirect ook de 
waterberging. De behandeling door de ARO commissie is weer vertraagd. Gevolg is 
dat het plan niet meer in aanmerking komt voor subsidie voor de recreatieve 
voorzieningen. Bestuurlijk is afgesproken dit project uit de TWIN-H subsidie te halen. 
De bijdrage van het hoogheemraadschap aan de gemeente voor de realisatie  van de 
waterberging blijft nog tot eind 2013 bestaan. Daarna wordt gekeken naar mogelijke 
alternatieven. 

- Zijperzeedijk, Callantsoog 
In 2011 is met de ILG commissie Kop afgesproken dat het plan gefaseerd wordt 
uitgevoerd. De 1e fase wordt door HHNK uitgevoerd. Het gaat dan om de inrichting 
van de eigen gronden van HHNK voor realisatie van een droge waterberging. In het 
najaar is de ruimtelijk ordeningsprocedure opgestart. Deze procedure loopt door tot 
begin 2013. 
De 2e fase omvat het overige deel van het plangebied. Het gaat hier dan om gronden 
van agrariërs en de uitbreiding van enkele recreatieterreinen. 
Door het wegvallen van de EHS middelen moet gezocht worden naar alternatieve 
financieringsbronnen. Het project is op de subsidielijst van het programma Kust op 
Kracht geplaatst. De gemeente heeft de subsidieaanvraag eind 2012 bij de provincie 
ingediend. 

- ’t Hoekje 
In 2012 zijn drie bijeenkomsten met agrariërs gehouden over de inrichtingsplannen 
voor de aanleg van de waterberging en aanpassingen aan het watersysteem. De 
aanwezigen waren enthousiast over de plannen. Op basis van de input die de 
agrariërs leveren, wordt het plan verder uitgewerkt. In het najaar is de ruimtelijke 
ordeningsprocedure opgestart. Deze loopt door tot begin 2013.  

- Stolpen, Afdelingen NS en Z 
De oplossingen voor beide polders zijn divers. Nabij De Stolpen wordt een droge 
waterberging aangelegd. In deze polders wordt ook het gemaal Z vergroot en worden 
enkele duikers vervangen. Voor de lange termijn wordt ook hier samen met agrariërs 
gezocht naar verbetering van het totale watersysteem middels verbreding van 
watergangen. Inmiddels zijn de benodigde procedures opgestart. Eind 2012 is de 
opdracht verstrekt aan een aannemer om het plan vanaf begin 2013 uit te voeren. Er 
zijn geen zienswijzen tegen het plan ingediend. 

 
2. Het samen met de fusiegemeenten opstellen van een ‘Verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan 
 
Het opstellen van een Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan is in een 
samenwerkingsverband met de gemeenten Schagen en Harenkarspel in 2011 opgestart. 
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Na de evaluatie van de afgelopen periode en de inventarisatie van de huidige stand van 
zaken zijn de uitgangspunten en doelen van de rioleringszorg geactualiseerd. Ook is de 
huidige toestand beoordeeld. Aan de hand daarvan zijn de benodigde maatregelen 
bepaald, is nieuw beleid (grondwaterzorgplicht) ingevoerd en zijn 
onderzoeksmaatregelen gedefinieerd. In deze periode worden de organisatie en 
financiën beschreven. De financiën worden verwerkt in een kostendekkingsplan. 
 

3. Het uitvoeren van beheerplannen 
 
Het Beheerplan groenvoorzieningen is vastgesteld. In het beheerplan zijn de 
groenvoorzieningen in de gemeente gedefinieerd en de financiële consequenties van het 
beheer doorgerekend. Het huidige onderhoudsniveau kan gehandhaafd blijven zonder 
dat dit financiële consequenties heeft. 

 
Indicatoren: 
 

Omschrijving (E/P) 
Nulmeting 

(jaar) 

Streefwaarden (cum.) 

2010 2011 2012 2013 Doel 

Projecten in kader van WB 21 (2009) 
0 

 
2% 

 
9% 

 
49% 

 
87% 

 
100% 

Opstellen operationele plannen * (2006) 
0 

 
4 

 
12  

   
12 

Aantal vrij verval gemalen voorzien van 
telemetrie 

(2009) 
15 

 
21 

 
31 

   
31 

Basisrioleringsplannen ** (2009) 
0 

 
3 

 
6 

   
6 

* In operationele plannen komt op object en/of  streng-niveau wat er moet gebeuren aan het riool.  
Vanuit deze plannen kunnen indicatoren opgesteld worden voor de andere jaren. 

** De basisrioleringsplannen van Burgerbrug, Oudesluis en Petten zullen pas na 2015 herzien behoeven te worden. 

 

Voortgang beleidsspeerpunten voorgaande jaren 
 
Beleidsitem: Recreatie en toerisme 
 
1. Afsluiten van een samenwerkings- en exploitatieovereenkomst Boskerpark 

In 2010 is de samenwerkings- en exploitatieovereenkomst Boskerpark afgesloten. Op 
basis hiervan kan het plan in ontwikkeling genomen worden. In het plan dient tevens 4,5 
ha waterberging gerealiseerd te worden; 

2. De kwalitatieve en kwantitatieve parkeervoorzieningen voor zowel automobilisten als 
fietsers langs de kust verbeteren 
Voor de verbetering van de parkeervoorziening is vooral aandacht gegeven aan het 
centrum van Callantsoog. Er is hierbij ruimte gegeven aan een ondernemersinitiatief om 
te komen tot een ondergrondse parkeergarage. Hiervoor is een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd. Op basis van de haalbaarheidsstudie en op advies van B&W heeft de 
gemeenteraad van 22 februari 2011 besloten om het onderzoek naar en ontwikkeling van 
een ondergrondse parkeerruimte stop te zetten. Hierbij is tevens besloten om de 
herinrichting van het dorpsplein weer ter hand te nemen. In het Definitieve Ontwerp zal 
het aantal parkeerplaatsen op het Dorpsplein (63) gehandhaafd worden. 
 
Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in 
samenhang met de ruimtelijke kwaliteit op het Kiefteglop realiseerbaar is. 

 
Beleidsitem: Water 
 
Uitvoeren van het Gemeentelijk Rioleringsplan. 
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Overzicht baten en lasten 2010 Openbare Werken 
 

Lasten Rekening Begroting Werkelijk

(bedragen * € 1.000) 2011 2012 2012

Beleid en projecten 1.874          4.075          5.711          

Beheer en uitvoering 5.405          6.421          4.741          

Grondzaken 67                95                83                

GEO informatie 230             246             269             

Buitendienst 1.220          1.130          1.011          

TOTAAL lasten 8.796          11.967        11.815        

Baten Rekening Begroting Werkelijk

2011 2012 2012

Beleid en projecten 521             2.467          1.026          

Beheer en uitvoering 546             1.064          4.504          

Grondzaken 42                41                39                

GEO informatie -                   -                   

Buitendienst -                   -                   1                  

TOTAAL baten 1.109          3.572          5.570          

SALDO Programma 7.687          8.395          6.245           
 

Totaal overzicht investeringen programma Openbare Werken 
 
Investering Begroting Werkelijk

2012 2012

Komgrenzen/Duurzaam Veilig 76.178         2.756            

Reconstructie Dorpsplein Callantsoog 1.559.235    126.333        

Voorbereiding werken 19.000         27.980-          

Verkeersvisie 't Zand 24.320         23.642          

Riool Melchiorstraat/Sportlaan 578.959       479.265        

Lichtmasten handbalvelden 5.007            3.248            

Speeltoestellen 53.800         34.648          

Bomen Dorpsplein Callantsoog 4.202            -                     

Vervanging Volkswagen transporter 47.000         48.997          

Herinrichting Kanaalkade 750.000       13.922          

Herinrichting T-splitsing Dorpswg/Ab'wg 725.000       23.863          

Afvalwatertracé Gr.Keeten/Callantsoog 674.414       26.502          

Aanpassing rioolgemalen 92.340         84.824          

Urnenmuur begraafplaats Petten 25.371         26.242          

Zakelijk recht sanering buitengebied 15.000         1.910            

Rioleringsplan W 't Hartstraat 175.031       36.924          

Transportleiding Jewelweg 753.000       6.891            

Vervanging weidesleep Bano 1.500            828                

Vervanging kunstmeststrooier 4.000            4.051            

Vervanging versnipperaar 26.000         20.820          

Hekwerken dierenparken 25.000         24.995          

Mercedes Vito 448               -                     

Basisrioleringsplan 't Zand 58.000         38.694          

Ondergrondse containers afval 30.000         -                     

Vuilwaterriool Dorpsplein 168.000       -                     

Aanpak Jewelweg/Schoolstraat 460.000       71.035          

Voetpad en voorber.herinr.Kemphaanweg 40.000         22.444          

Verlichting Jewelweg 57.000         -                     

Aanpassing bushaltes Callantsoog 35.695         29.570          

TOTAAL investeringen 6.483.500    1.124.424     
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Toelichting investeringen. 
 

 Komgrenzen en duurzaam veilig: 
Werkzaamheden zijn afgerond. Restant krediet is voor het upgraden van de komgrenzen 
van de dorpen met uitzondering van de dorpen langs de kust. Deze zijn al eerder 
aangepakt. 
 

 Reconstructie Dorpsplein Callantsoog: 
Project is vertraagd als gevolg van een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen 
het bestemmingsplan. Uitvoering is nu gepland voor oktober 2013 - april 2014. Krediet 
vooralsnog toereikend. 
 

 Voorbereiding werken: 
Op dit nummer worden diverse kosten geboekt waar vooralsnog geen project voor is, of 
het is een klein project. Kredieten zijn te verrekenen met de uiteindelijke projecten. 
 

 Verkeersvisie ’t Zand: 
Bij de Negenmaandelijkse rapportage begroting 2012 is er € 55.000 afgeraamd op dit  
krediet door intrekking van het project aanleg fietspad Koning Willem II weg (geraamde 
kosten voor grondaankoop). Verder zijn de werkzaamheden afgerond. 
 

 Riool Melchiorstraat/Sportlaan: 
Is een meerjarig project. Project bevindt zich in de afrondende fase. 
 

 Lichtmasten handbalvelden: 
Werkzaamheden zijn afgerond. 
 

 Speeltoestellen: 
Werkzaamheden zijn afgerond. 
 

 Bomen Dorpsplein Callantsoog: 
In afwachting van de reconstructie van het Dorpsplein Callantsoog zijn er in 2012 nog 
geen uitgaven gedaan ten laste van dit krediet. 
 

 Vervanging Volkswagen Transporter: 
De auto is vervangen. 
 

 Herinrichting Kanaalkade + duurzaam veilig dorp ’t Zand: 
Voor het project is inmiddels subsidie toegekend en dient voor 1 april 2013 in opdracht te 
worden gegeven. Kortom in 2013 zal het project worden uitgevoerd. De aanbesteding zal 
in maart/april 2013 gaan plaatsvinden. 
 

 Herinrichting T-splitsing Dorpsweg/Abbestederweg: 
Voor het project is inmiddels subsidie toegekend en dient voor 1 april in opdracht te 
worden gegeven. Kortom in 2013 zal het project worden uitgevoerd. De aanbesteding zal 
in maart/april 2013 gaan plaatsvinden. 
 

 Afvalwatertracé Groote Keeten/Callantsoog: 
Is een meerjarig project. Bezig met de werkvoorbereiding. Het project zal in maart 2013 
weer opgepakt gaan worden en het gehele jaar duren 
 

 Aanpassing rioolgemalen: 
Werkzaamheden zijn afgerond. 
 

 Urnenmuur begraafplaats Petten: 
Werkzaamheden zijn afgerond. 
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 Zakelijk recht sanering buitengebied: 
Het project sanering riolering buitengebied Zijpe is voor wat betreft het vestigen van het 
zakelijk recht van opstal en de daarmee samenhangende (notaris)kosten in 2012 bijna 
helemaal afgewerkt op enkele lastige zaken na. Gelet op de geringe omvang daarvan 
kan volstaan worden met een veel kleiner krediet, namelijk € 2.500. 
 

 Rioolplan W. ’t Hartplein e.o.: 
Het project loopt door en afhankelijk van de voortgang woningbouw Bouwfonds/Kuin. 
 

 Transportleiding Jewelweg: 
Het project gaat in april/mei 2013 in uitvoering en zal dit jaar worden afgerond. De 
activiteiten Aanpak Jewelweg/Schoolstraat en Verlichting Jewelweg/Schoolstraat zijn ook 
aan dit project gekoppeld. 
 

 Vervanging Weidesleep Bano: 
Levering heeft plaatsgevonden. 
 

 Vervanging kunstmeststrooier: 
Levering heeft plaatsgevonden. 
 

 Vervanging versnipperaar Van Daele: 
Levering heeft plaatsgevonden. 
 

 Hekwerken dierenparken: 
Levering heeft plaatsgevonden. 
 

 Mercedes Vito 8VRX14: 
Levering heeft plaatsgevonden. 
 

 Basisrioleringsplan ‘t Zand: 
Het werk wordt nog uitgevoerd. 
 

 Ondergrondse containers straatafval: 
Is onderdeel van de reconstructie Dorpsplein Callantsoog. 
 

 Vuilwaterriool Dorpsplein: 
Is onderdeel van de reconstructie Dorpsplein Callantsoog. 
 

 Aanpak Jewelweg/Schoolstraat: 
Het project gaat in april/mei 2013 in uitvoering en zal dit jaar worden afgerond. De 
activiteiten Verlichting Jewelweg/Schoolstraat en Transportleiding Jewelweg zijn ook aan 
dit project gekoppeld. De aanbesteding zal in maart/april 2013 gaan plaatsvinden. 
 

 Voetpad+voorbereiding herinrichting Kemphaanweg: 
De voorbereiding loopt en zal de komende maanden worden afgerond binnen het 
beschikbaar gestelde bedrag. 
 

 Verlichting Jewelweg/Schoolstraat: 
Het project gaat in april/mei 2013 in uitvoering en zal dit jaar worden afgerond. De 
activiteiten Aanpak Jewelweg/Schoolstraat en Transportleiding Jewelweg zijn ook aan dit 
project gekoppeld. 
 

 Aanpassing bushaltes Callantsoog: 
Werkzaamheden zijn afgerond. 
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Doelenboom 
 

Taakvelden Beleids- Doelstellingen Prestaties

items (bereiken?) (doen?)

Recreatie en 

toerisme

Aantrekkelijke en 

functionele inrichting 

van de badplaatsen

Programma OPENBARE WERKEN

Openbare Werken

Twee dorpspleinen krijgen prioriteit: 

Callantsoog en Petten.

Water

Voorbereid zijn op 

het veranderende 

klimaat

Realiseren van 180 ha waterberging i.s.m. 

HHNK en conform het Nationaal 

Bestuursakkoord Water

Het goed kunnen 

afvoeren van 

hemelwater en 

afvalwater

Een goed 

functionerend 

rioolstelsel

- Opstellen vervangingsplan riolering;

- Uitvoeren van beheerplannen

- Opstellen Verbreed GRP 
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2.2 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 
 
 
Hieronder worden de algemene dekkingsmiddelen, de hiermee samenhangende kosten en 
de post onvoorzien verantwoord. Deze mogen niet worden verantwoord onder de 
programma’s en dienen ter dekking van de uitvoering van de programma’s. 
 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
 
Lasten Rekening Begroting Werkelijk

(bedragen x € 1.000) 2011 2012 2012

Algemene uitkeringen -                   -                   -                   

Saldo financieringsfunctie 1                  3                  -                   

Beleggingen/dividend 4                  4                  4                  

Gemeentelijke belastingen 185             197             201             

Wet Waardering Onroerende Zaken 190             208             142             

Algemene baten en lasten 79                2                  19                

Onvoorzien -                   17                

TOTAAL lasten 459             431             366             

Baten Rekening Begroting Werkelijk

2011 2012 2012

Algemene uitkeringen 10.879        10.942        10.988        

Saldo financieringsfunctie 906             1.002          844             

Beleggingen/dividend 1.451          283             283             

Onroerende zaakbelasting 1.773          1.958          1.961          

Forensenbelasting 989             1.002          1.002          

Toeristenbelasting 680             686             700             

Wet Waardering Onroerende Zaken -                   -                   

Algemene baten en lasten 103             56                210             

TOTAAL baten 16.781        15.929        15.988        

SALDO Algemene dekkingsmiddelen 16.322-        15.498-        15.622-         
 
Het voordeel aan de lasten-kant bij Wet Waardering Onroerende Zaken ad € 66.000 
betreffen voornamelijk minder intern toegerekende uren ad € 44.000 en minder externe 
kosten inzake (her)taxatie ad € 22.000. 
 
Het voordeel bij de algemene uitkering wordt veroorzaakt door nagekomen baten over 
voorgaande jaren ad € 37.000 (2010 en 2011) en een hogere uitkering 2012 ad € 9.000. De 
gevolgen zijn in de december circulaire 2012 aangekondigd. 
 
Het Saldo financieringsfunctie betreft het saldo tussen de werkelijk betaalde en ontvangen 
rente en de aan de diverse investeringen toegerekende rente, zijnde 5%. De toegerekende 
rente wordt op de diverse activiteiten in de exploitatie onder “kapitaallasten” verantwoord. 
Omdat de boekwaarden per 1 januari 2012 van de investeringen lager waren dan begroot is 
er minder rente toegerekend aan de diverse activiteiten. Dit geeft voordelen op deze 
activiteiten. Het gevolg hiervan is echter een nadeel van € 158.000 op het saldo 
financieringsfunctie. 
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Het voordeel op de toeristenbelasting ad € 14.000 wordt veroorzaakt door nagekomen baten 
over voorgaande jaren. 
 
De algemene baten en lasten betreffen: 
Lasten: 

- Dotatie voorziening dubieuze debiteuren € 19.000 
Baten: 

- Belastingdienst afrekening Btw compensatiefonds 2003-2007 € 26.000 
- Afrekening Besluit Woninggebonden Subsidies                        € 90.000 
- Vrijval afkoopsom veiligheidsbureau                € 51.000 
- Opbrengsten inruil diverse activa     € 30.000 
- Overige posten       € 13.000 

 

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien: 
 
In de primitieve begroting is een post onvoorziene uitgaven opgenomen ad € 59.093. Ultimo 
2012 bedroeg het saldo van deze post € 16.856. 
 
In het begrotingsjaar 2012 zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de 
onvoorziene uitgaven gebracht: 
 
      Begrotingswijziging 
Onderwerp     in raadsvergadering d.d.  Bedrag 
 
Verhoging budget ouderenwerker 2012 20 december 2011 € 14.307 
Alcohol en verkeerscursus  
beginnende bestuurders 31 januari 2012 € 5.430 
Éénmalige bijdrage aan Zijper Museum 
Videoproject 28 februari 2012 € 7.500 
Bronzen zwanen dorpen Zijpe 26 juni 2012 € 15.000 
  € 42.237 
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2.3 PARAGRAFEN 

 

2.3.1 Paragraaf Lokale Heffingen 
 
 

Algemeen 
 

Uitgangspunt voor de begroting 2012 was een trendmatige verhoging van 1,5%. Zowel aan 
de kant van de inkomsten als aan de kant van de uitgaven. De algemene regel  voor de 
gemeentelijke belastingen was dan ook dat deze allemaal met 1,5% verhoogd zouden 
worden. 
 
Op deze algemene regel golden een aantal uitzonderingen: 

 de tarieven afvalstoffenheffing zijn gelijk gebleven;  

 de rioolheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. In onze gemeente wordt de 
hoogte van de rioolheffing gebaseerd op de ontwikkeling en de uitvoering van het 
gemeentelijk rioleringsplan. Onder het kopje rioolheffing treft u nadere informatie over 
deze specifieke heffing aan. 
 

Aan de heffing en invordering van alle belastingen, rechten en leges liggen door de raad 
vastgestelde verordeningen ten grondslag. De heffingen zijn conform de verordeningen en 
de planning opgelegd.  
 

Onroerende-zaakbelastingen 
 
De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente waarover het gemeentebestuur zelf 
zeggenschap heeft zijn de onroerende-zaakbelastingen (lees verder OZB). Met ingang van 
2006 is het locale belastinggebied van de gemeenten verkleind door de afschaffing van het 
gebruikersdeel van de OZB voor woningen. Voor gecombineerde panden, waarbij een deel 
bedrijfsmatig wordt gebruikt en een deel als woning is aan te merken, is voor het woondeel 
een vermindering toegepast, zodat ook hier sprake is van het niet opleggen van het 
gebruikersdeel woningen van de onroerende-zaakbelastingen. 
 
In de begrotingsraad van 25 oktober 2011 zijn de tarieven OZB vastgesteld. Bij de 
berekening van de tarieven is rekening gehouden met de uitkomsten van de herwaardering 
per 1 januari 2012. Vooruitlopend op de harmonisatie van de tarieven heeft overleg 
plaatsgevonden tussen de fusiepartners over de tarieven voor de afvalstoffenheffing, de 
rioolheffing en de onroerende zaakbelasting woningen. In 2012 is reeds een aanzet tot 
harmonisatie van de OZB en de rioolheffing doorgevoerd. Het tarief voor de OZB-woningen 
is opgetrokken tot het tarief van Schagen. De tarieven van de niet-woningen zijn met 
hetzelfde percentage verhoogd. Door aan de ene kant de tarieven voor de rioolheffing te 
verlagen en aan de andere kant de tarieven voor de onroerende zaakbelasting te verhogen 
zijn de verschillen tussen de fusiepartners verkleind.  
 
      2012   

 gebruikertarief niet-woningen  0,0990 % van de Woz-waarde 

 eigenarentarief woningen   0,0973 % van de Woz-waarde 

 eigenarentarief niet-woningen  0,1178 % van de Woz-waarde 
 
In de primitieve begroting 2012, inclusief kostendekkingsplan, is de opbrengst geraamd op 
€ 1.957.573. De werkelijke opbrengst bedraagt € 1.960.131,90. De meeropbrengst uit areaal 
uitbreiding is verwerkt bij 4- en 9 maandelijkse rapportages. Bij de jaarrekening bedraagt de 
meeropbrengst € 2.558,90. 
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Afvalstoffenheffing 
 
In de “Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2008” wordt, zoals de 
naam al zegt, de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing geregeld. De 
afvalstoffenheffing heeft onder andere betrekking op het ophalen en afvoeren van het 
‘huishoudelijk afval’. De hoogte van de afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van het aantal 
leden van een huishouden. Bestaand beleid is om de kosten voor het ophalen en afvoeren 
van huishoudelijk afval voor 100 % door te berekenen in de tarieven. De laatste jaren zijn 
door diverse maatregelen de kosten gedaald. De tarieven van 2012 zijn gelijk aan de 
tarieven van 2011, 2010 en 2009  
      2010  2011  2012 
1- persoonshuishouden  € 180-  € 180  € 180 
2- persoonshuishouden  € 220  € 220  € 220 
3- en meer persoonhuishouden € 250  € 250  € 250 
extra rolemmer   € 105-  € 105-  € 105 
 
Bij de berekening van het tarief is rekening gehouden met een toevoeging uit de reserve 
afvalstoffenheffing .  
 
In de primitieve begroting 2012 is de opbrengst geraamd op € 1.052.443. De werkelijke 
opbrengst bedraagt € 1.054.272,09. Bij de jaarrekening bedraagt de meeropbrengst 
€ 1.829,09. 
 

Rioolheffing 
 
Rioolheffing wordt voor het afvoeren c.q. het lozen van afvalwater (direct of indirect) op het 
gemeentelijk rioleringsnet. De hoogte van het in rekening te brengen rioolrecht wordt 
bepaald door het basistarief tot maximaal 350 m³ en het meerverbruik per m³ boven 
genoemde 350 m³. De ontwikkeling van de tarieven c.q de tarievenberekening hangt nauw 
samen met de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan. In 2011 is 
het kostendekkingsplan (KDP) behorende bij het gemeentelijk rioleringsplan geactualiseerd. 
Bij de behandeling van de actualisatie van het KDP is bij amendement het tarief voor de 
rioolheffing vastgesteld op € 150,00 
 
In de begroting 2012 (inclusief kostendekkingplan) was een opbrengst geraamd op 
€ 1.103.178. Bij de viermaandelijkse rapportage is een bedrag van € 64.000 bijgeraamd. De 
werkelijke opbrengst bedraagt € 1.111.650. Bij de jaarrekening bedraagt de meeropbrengst 
€ 8.472. 
 

Toeristenbelasting 2012 
 
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de kadernota 2011 besloten het tarief per 
overnachting te verhogen van € 0,89 naar € 0,92 per persoon per nacht, waarvan € 0,88 
structureel en € 0,04 ten behoeve van de projectcoördinator Stichting Innovatief Zijpe (SIZ) 
en projecten die worden voorgedragen door de SIZ. De aanslagen worden achteraf opgelegd 
in april 2013. De opbrengst is geraamd op € 686.046 en is verantwoord in de jaarrekening 
2012. 
 

Forensenbelasting 2012 
 
De forensenbelasting wordt achteraf gelijktijdig met de toeristenbelasting in april 2013 
opgelegd. De opbrengst is, na bijstelling, geraamd op € 1.002.110. Sinds 2009 worden 
tussentijds aanslagen opgelegd aan belastingplichtigen, die in de loop van 2011 hun 
recreatiewoning/caravan verkopen. Op deze wijze wordt voorkomen dat gewezen eigenaren 
een jaar na de verkoop van hun eigendom nog geconfronteerd worden met een 
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belastingaanslag. Bij buitenlandse belastingplichtigen wordt de aanslag vaak voldaan bij de 
overdracht van de onroerende zaak. In 2012 is voor een bedrag van € 11.913 opgelegd. De 
nog op te leggen forensenbelasting ad € 990.197 is verantwoord in de jaarrekening. 
  

Forensenbelasting/Toeristenbelasting 2011 
 
Met dagtekening 30 april 2012 zijn de aanslagen Forensenbelasting en Toeristenbelasting 
2011 opgelegd. 
 
Begroting 2011 Forensenbelasting (transitoir opgenomen in de begroting 2012) 
Raming € 971.325, Werkelijk € 973.225, Meer opbrengst € 1.920. 
 
Begroting 2011 Toeristenbelasting (transitoir opgenomen in de begroting 2012) 
Raming € 671.039, Werkelijk € 683.063,14, Meer opbrengst € 12.024,14. 
 

Begraafrechten 
 
De kosten voor het onderhoud van een graf zijn in 2012 verhoogd met 1,5%. Raming 
€ 27.629, Werkelijk € 27.253,17, Verschil -€ 375,83. 
 

Financiële verantwoording kohieren 2012 
 
Belastingjaren lopen over ten minste vijf begrotingsjaren. Conform de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen kunnen belastingen nog drie jaar nadat de belastingschuld is ontstaan 
worden opgelegd. De invordering kan nog plaatsvinden vijf jaar nadat de belasting is 
opgelegd. 
 

Parkeerbelasting 
 
Op grond van de “Verordening parkeerbelastingen 2008” (sindsdien ongewijzigd) wordt op 
de daartoe vastgestelde plekken en tijdstippen parkeerbelasting geheven. De totale 
opbrengst voor 2012 was geraamd op € 129.322. Het tarief bedraagt € 0,10 per 4 minuten, 
met een maximale toegestane parkeertijd van 60 minuten. Voor een naheffingsaanslag wordt 
€ 54 (het maximaal mogelijke tarief) in rekening gebracht. 
 
In 2012 werden 1404 naheffingen opgelegd tegen 1334 in 2011. Door een strenger 
invorderingsbeleid zijn meer naheffingen door buitenlanders betaald. Per 14 december 2012 
waren 112 naheffingen nog niet betaald. De invorderingen van de naheffingen is sinds het 
seizoen 2006 in handen gelegd van Cannock Chase. De totale opbrengst, parkeergelden + 
naheffingen, bedroeg € 150.927,40. 
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Leges 
 
Op basis van de legesverordening worden verschillende rechten geheven. Voorzover 
mogelijk zijn de tarieven kostendekkend.  
 

Omschrijving Begroot* Werkelijk Verschil 

Leges 768.788,00 730.220,20 38.567,80 

 

Precariobelasting 
 
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de 
voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond.  
 

Omschrijving Begroot* Werkelijk Verschil 

Precariobelasting 15.490,00 18.429,94 6.414,07 
* De raming van de diverse belastingen in de primitieve begroting is altijd op basis van bestandsgegevens van augustus van het 
jaar daarvoor. Indien aanleiding daartoe was, is bij het kostendekkingsplan en de 4-, en 9-maandelijkse rapportages de raming 
bijgesteld.  

 

Kwijtschelding 
 
Voor de inwoners van de gemeente Zijpe met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid 
van kwijtschelding van (een gedeelte van) de onroerende-zaakbelastingen, de 
afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Een verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan de 
regelgeving zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De norm voor 
het verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van de normbedragen voor de kosten 
van bestaan op basis van de Wet Werk en Bijstand.  Met ingang van 2010 wordt 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid de kwijtscheldingstoets geautomatiseerd te laten 
verlopen via het Inlichtingenbureau: Middels een bestandsvergelijking vindt tegelijk een 
rechtmatigheidscontrole plaats.  

Overzicht opgelegde aanslagen 2012 in relatie tot begroting stand op 14 december 
2012 

    

Omschrijving Begroot* werkelijk Verschil 

OZB eigenaren w 2012 1.350.518,00 1.352.995,57 2.477,57 

OZB eigenaren n-w 2012 353.786,00 354.129,69 343,69 

OZB-gebruik n-w 2012 253.269,00 253.006,64 -262,36 

Grafrechten 2012 27.629,00 27.253,17 -375,83 

Forensenbelasting 2011 971.325,00 973.225,00 1.920,00 

Toeristenbelasting 2011 671.039,00 683.063,14 1.545,72 

Parkeerbelasting 2012 129.322,00 150.927,40 21.605,40 

Totaal 3.469.793,00 3.485.960,37 27.254,19 

    

Afvalstoffenheffing 2012 1.052.443,00 1.054.272,09 1.829,09 

Rioolheffing 2012 1.103.178,00 1.111.650,00 8472,00 

    
Overzicht nog op te leggen aanslagen forensenbelasting/toeristenbelasting 2012  
(worden achteraf opgelegd in april 2013) 

    

Omschrijving Begroot* raming Verschil 

Forensenbelasting 2012 990.197,00 990.197,00 0,00 

Toeristenbelasting 2012 686.046,00 686.046,00 0,00 

Totaal 1.676.243,00 1.676.243,00 0,00 
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Kwijtschelding  

Aantal automatisch toegekende kwijtscheldingen  96 

Aantal aanvragen 48 
Aantal toegewezen 30 
Aantal gedeeltelijk toegewezen 0 
Aantal afgewezen 18 

 
Overzicht kwijtschelding 2012  

 raming 2012 werkelijk 2012 

Afval 25.793,00 25.817,50 

Rioolheffing 20.000,00 18.599,29 

OZB  0,00 0,00 

 

Lastendruk 
 
In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten per 
gemeente. Uit het onderstaande overzicht blijkt, dat de gemeente Zijpe landelijk gezien rond 
het gemiddelde zit. In onderstaande tabel zijn de voor de OZB eigenarendeel de hoogste, 
laagste en het gemiddelde tarief aangegeven. 
 
Tarieven 2012: 
 
Belastingsoort: Laagste: Zijpe: Gemiddelde: Hoogste: 

OZB eigenaar woning.  0,0423% 0,0973% 0,1050% 0,1993% 

OZB eigenaar + gebruik niet-woning 0,0793% 0,2168% 0,3588% 0,7215% 

     
 
Bij de berekening van het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde 
gemeente aan gemeentelijke woonlasten betaalt, worden de OZB, rioolheffing en 
afvalstoffenheffing betrokken. De gemeente Bunschoten is de gemeente met de laagste 
woonlasten (€ 500); de gemeente Blaricum heeft de hoogste woonlasten (€ 1.169). De 
gemiddelde woonlasten bedragen € 683. De gemiddelde woonlasten 
meerpersoonshuishouden in de regiogemeenten bedragen volgens de Coelo-atlas voor 2012 
 

Gemeente Bedrag Rangorde 

Schagen € 598 46 
Hollands Kroon ( oud Anna Paulowna) € 597 * 
Texel € 654 122 
Harenkarspel € 665 146 
Den Helder  € 673 156 
Zijpe € 644 103 
Hollands Kroon (oud Niedorp) € 677 * 
Hollands Kroon (oud Wieringen) € 746 * 
Hollands Kroon (oud Wieringermeer) € 726 * 
    

 
NB In de gemeente Hollands Kroon zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing 
voor 2012 niet geharmoniseerd. Het COELO heeft daarom geen rangorde bepaald.
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2.3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen 
 
 

Algemeen 
 
Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het 
weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico’s van belang. De 
weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en de mogelijkheden waarover wij als 
gemeente beschikken om niet begrote en voorziene kosten te dekken. Onder risico’s worden 
verstaan, die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen en die ook niet (in die mate) te 
verwachten waren.  
 

Doelstelling 
 
Het doel van het in stand houden van een voldoende groot weerstandsvermogen is van 
belang om de continuïteit van de organisatie bij de uitvoering van het vastgestelde beleid te 
waarborgen. Het kan en mag niet zo zijn, dat wanneer er sprake is van tegenvallers de 
normale bedrijfsvoering en de uitvoering van het vastgestelde beleid, dusdanig onder druk 
komt te staan, dat van een normale c.q. gewenste uitvoering geen sprake meer kan zijn. 
Daarnaast is het ook zo dat het ontwikkelen en uitvoeren van beleid niet mogelijk is zonder 
risico’s aan te gaan. In de dagelijkse bedrijfsvoering liggen per definitie risico’s besloten. De 
toegenomen aandacht voor risico’s moet niet tot een schrikreactie leiden en een overkill aan 
maatregelen. Van belang is evenwel om bewust en gecalculeerd om te gaan met risico’s en 
planmatig maatregelen te nemen of deze risico’s weg te nemen en/of te verminderen. Van 
belang is tevens dat bij raad en college gelijke beelden leven over de risico’s die we bereid 
zijn te lopen. 
 

Uitgangspunten 
 
In deze paragraaf gaan we, in navolging van de voorschriften, achtereenvolgens in op de 
aanwezige weerstandscapaciteit, de aanwezige risico’s en het bestaande beleid aangaande 
deze twee zaken. 
 
Bij de berekening van de weerstandscapaciteit gaan we voor de reserves uit van de cijfers 
zoals opgenomen in de jaarrekening 2012 en  houden we rekening met het feit dat volgens 
het Besluit Begroting en Verantwoording, sommige bestemmingsreserves als voorzieningen 
moeten worden aangemerkt. Voor de berekening van de belastingcapaciteit en voor de post 
onvoorzien gaan wij uit van de cijfers zoals opgenomen in begroting 2012. 
 

 De weerstandscapaciteit 
 
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover we als gemeente 
beschikken om niet begrote en verwachte kosten te dekken. Het doel is om een dusdanige 
weerstandscapaciteit in stand te houden c.q. op te bouwen, die de continuïteit van de 
organisatie waarborgt en waarbij geen onnodig beslag gelegd wordt op middelen. De 
weerstandscapaciteit bestaat uit vier elementen: 

1. vrij aanwendbare reserves  (incidenteel); 
2. stille reserves  (incidenteel); 
3. onbenutte belastingcapaciteit (structureel); 
4. post onvoorzien (structureel). 
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1. Vrij aanwendbare reserves 
 

Alle vrij aanwendbare reserves kunnen aangewend worden als dekking voor 
tegenvallers. In principe is de gehele algemene reserve vrij aanwendbaar om financiële 
risico’s af te dekken. In de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen, vastgesteld 
in de raadsvergadering van  
26 juni 2012, is als minimumomvang een bedrag vastgesteld van € 3.081.637. In de nota 
is aangegeven dat dit deel van de algemene reserve in feite geldt als buffer om eventuele 
financiële risico’s op te vangen. De stand van de algemene reserve is € 3.327.858 per 
31-12- 2012.  

 
Naast de algemene reserve zijn er ook nog bestemmingsreserves, die mogen worden 
meegenomen bij de bepaling van de weerstandscapaciteit. Het staat de gemeenteraad 
immers vrij om de bestemming met onmiddellijke ingang te wijzigen. Van deze reserves 
is een bedrag beschikbaar van € 2.701.302 zonder dat de exploitatie in gevaar komt. 

 
De aanwezige voorzieningen zijn niet vrij aanwendbaar, omdat deze dienen als dekking 
voor toekomstige verplichtingen en risico’s. 

 
2. Stille reserves 

 
Stille reserves komen voor doordat niet alle activa tegen een reële waarde zijn 
gewaardeerd en als zodanig op de balans zijn opgenomen. Er is een gedeeltelijke 
inventarisatie gemaakt van de actuele waarde van deze stille reserves, met betrekking tot 
de erfpachtgronden en de gemeentewoningen en garages. Totaal worden deze stille 
reserves geraamd op € 4.500.000. Incidenteel komen winsten tot uitdrukking doordat 
activa (met name gronden en woningen) worden verkocht. Bij die momenten wordt op ad-
hoc basis de feitelijke winst bestemd. 

 
3. Onbenutte belastingcapaciteit 

 
Het verschil tussen de fictieve opbrengsten bij maximale heffings- en belastingentarieven 
en de begrote opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit. De tarieven voor de 
afvalstoffenheffing en de rioolrechten zullen op kostendekkend niveau worden gehouden. 
Daarnaast is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente de onroerende 
zaakbelastingen. 
 
Voor de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit is van alle mogelijk te heffen 
belastingen gekeken hoeveel ruimte hier voor de gemeente nog in zit. Voor de gemeente 
betekent dit het volgende:  
 

 Het verhogen van het ozb-tarief; Het rijk gaat voor 2012 uit van een gewogen ozb 
percentage van 0,1432% van de WOZ-waarde. Als de gemeente dit tarief 
overneemt, resulteert dit in een meer opbrengst van € 837.000; 

 Wanneer de toeristenbelasting wordt verhoogd naar een tarief van € 1,25, hetgeen 
vergelijkbaar is met buurgemeenten levert dit de gemeente € 246.000 op;  

 Herinvoering van de hondenbelasting kan de gemeente € 23.000 opleveren. 
 
Het totale bedrag van de onbenutte belastingcapaciteit bedraagt: € 1.106.000.  
 
4. Onvoorzien 

 
De post onvoorzien, zowel structureel als incidenteel, bedraagt voor de begroting 2012 
€ 59.093. 
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De structurele weerstandscapaciteit bedraagt aan de hand van bovenstaande cijfers  
€ 1.165.093 en de incidentele weerstandscapaciteit € 10.529.160. 
 

 De financiële risico’s 

 
Een financieel risico is een kans op financiële schade of verlies voor de gemeente. Sommige 
financiële risico’s worden afgedekt door het afsluiten van een verzekering of het vormen van 
een voorziening op de balans. Voor deze paragraaf zijn alleen die risico’s relevant, die niet 
anders zijn afgedekt dan door het aanhouden van weerstandscapaciteit. 
 

 Gemeentelijk beleid 
 
Ter beheersing van risico’s is er een instrument, zijnde risicomanagement. 
Risicomanagement is gericht op de beheersing van factoren die de continuïteit van de 
organisatie in gevaar kunnen brengen. De gemeente Zijpe loopt risico’s in vele categorieën: 
financiële risico’s, strategische risico’s en het risico van calamiteiten. Het gemeentelijk 
risicomanagement begint met het bewust onderkennen dat deze risico’s er zijn. En dat er 
bovendien een natuurlijke samenhang tussen deze risico’s bestaat, waaruit de noodzaak 
voor een geïntegreerde benadering van die risico’s ontstaat.  
 
Kans op het optreden van een risico. 
 
Risico’s worden opgebouwd uit twee aspecten, namelijk: 

- Impact:  de ernst van de schade als deze optreedt 
- Kans:   de mogelijkheid dat er schade wordt veroorzaakt door een gebeurtenis 

 
Kans  Impact  Actie 

Klein Klein Geen 
Klein Groot Bijzondere aandacht 
Groot Klein Frequentie verlagen 
Groot Groot Vermijden 

 
- Impact van de schade: 
 
Kleine kans op kleine schade 
 
Deze risico’s hebben weinig invloed. Als ze zich voordoen kunnen ze makkelijk uit de 
beschikmare middelen gedekt worden. Het aanleggen van voorzieningen of het 
verzekeren hiervoor is daarom ook niet rendabel. 
 
Kleine kans op grote schade 
 
Deze risico’s vergen bijzondere aandacht. Doordat ze met een lage frequentie 
voorkomen  zijn ze moeilijk te voorspellen. Voor deze categorie is het belangrijk geld te 
reserveren zodat  de continuïteit van de programmabegroting niet in gevaar komt. Echter 
door de lage  frequentie zal het moeilijk zijn om meerdere partijen te overtuigen hiervoor 
geld voor te  reserveren. 
 
Grote kans op kleine schade 
 
Deze risico’s zullen voor de gemeente geen grote financiële gevolgen hebben. Hierbij 
moet  wel worden opgemerkt dat als de frequentie te hoog oploopt dit grote gevolgen kan 
hebben. Bij deze categorie moet eraan gewerkt worden om de frequentie omlaag te 
brengen. Deze  risico’s zijn ook erg lastig te verzekeren, daar de premie waarschijnlijk net 
zo hoog of hoger  zal zijn dan het financiële gevolg van het risico. Hierbij valt te denken 
aan schades door vandalisme. 
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Grote kans op grote schade 
 
Deze risico’s zijn bijna niet te verzekeren, omdat er gewoon geen verzekeraar is die het  
risico over wil nemen tegen een aanvaardbare premie. Voor deze risico’s moet zoveel 
mogelijk geprobeerd worden ze te vermijden. Wanneer dit niet mogelijk is moet het  
risicobedrag zoveel mogelijk verlaagd worden zodat dit verzekerbaar is. 
 
- Kans op schade: 
 
De kans dat een risico leidt tot schade varieert tussen de 0 en 1. Waarbij 0 de kans is dat 
een risico niet leidt tot schade en 1 wel leidt tot schade.  

 

Kanscategorie in woorden Kanscategorie in getallen Kans waarmee 
gerekend wordt in % 

Vrijwel zeker kans > 0.95 95% 
Waarschijnlijk 0.5 < kans ≤ 0.95 75% 
Mogelijk 0.05 < kans ≤ 0.5 25% 
Onwaarschijnlijk kans ≤ 0.05 5% 

  
Op basis van bovenstaande indeling toegepast voor de gemeente heeft dit als basis:  

- Wanneer een risico gemiddeld 1 x per jaar voorkomt krijgt de kans het cijfer 1. 
Wanneer het zich gemiddeld 1 x per 5 jaar voordoet wordt het kanscijfer 0,2. De 
inschatting van de kans wordt voornamelijk gebaseerd op ervaringscijfers; 

- Het bepalen van het financiële gevolg voor de berekening van het noodzakelijke 
weerstandsvermogen. Dit gevolg is het product van het ingeschatte financiële 
gevolg maal  het kanscijfer. 

 
Op de volgende pagina’s treft u puntsgewijs de risico’s aan, die op dit moment bij ons 
bekend zijn. Bij deze risico’s is eveneens de weging aangegeven van kans en impact. Deze 
weging is een momentopname en staat altijd open voor aanpassingen i.v.m. relevante 
ontwikkelingen.
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Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement heeft in samenwerking met de 
Universiteit Twente een tabel gepubliceerd met daarin aangegeven binnen welke marges de 
classificatie valt. 
 

Klasse Beoordeling Weerstandsvermogen 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Uitstekend 
Ruim voldoende 
Voldoende 
Matig 
Onvoldoende 
Slecht 

> 200% 
140% - 200% 
100% - 140% 
80% - 100% 
60% -   80% 

<  60% 

 
De classificatie voor Zijpe komt uit op een ruim voldoende structureel weerstandsvermogen 
en een voldoende incidenteel weerstandsvermogen..
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2.3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
 
 

Inleiding 
 
De gemeente is voor het grondgebied van Zijpe, ca. 11.500 ha, verantwoordelijk voor de 
inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Hiertoe zijn en worden op diverse terreinen 
forse investeringen gedaan. Deze investeringen, ook wel kapitaalgoederen genoemd, 
kunnen als volgt gerubriceerd worden: 

 infrastructuur: wegen, water, riolering, kunstwerken; 

 voorzieningen: groen, verlichting, speelvoorzieningen en sportfaciliteiten; 

 gebouwen. 
 
De jaarlijkse onderhoudskosten van deze kapitaalgoederen vormen een substantieel deel 
van de begroting. Met deze paragraaf krijgt de raad de mogelijkheid kaders te stellen voor 
onderhoud van wegen, riolering, gebouwen etc. Van belang is dat de raad een uitspraak 
doet over welk kwaliteitsniveau passend is voor de verschillende kapitaalgoederen. Voor de 
kapitaalgoederen zijn beheerplannen opgesteld of wordt gewerkt aan een update en of een 
uitbreiding hiervan. Deze plannen zijn de basis voor het reguliere onderhoud c.q. 
vervangingen. 
 
In 2010 zijn de beheerplannen voor wegen, kunstwerken (bruggen, kades, steigers) en 
openbare verlichting geactualiseerd. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de 
begroting 2011 e.v. In 2011 is het beheerplannen voor openbaar groen (Groenbeheerplan) 
geactualiseerd. Dit heeft vooralsnog geen effect op de begroting. Verder is samen met de 
buurgemeenten een begin gemaakt met een vernieuwd Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan.  
 

Opgenomen onderhoudslasten 
 
Hieronder zijn de verschillende onderhoudsposten uit de programmabegroting 2012 
verzameld. 
 (bedragen x € 1.000) 

 

Programma: 2012 
    
Openbare werken   
* onderhoud wegen  €     1.656  
* onderhoud riolering  €        715  
* onderhoud openbaar groen  €        937  
* onderhoud water  €        166  
Ruimte en wonen   
* recreatieterreinen  €          78  
* onderhoud strand  €        241  
Samenlevingszaken:   
* Speelplaatsen en sportvelden  €        166  
Diverse programma's   
* onderhoud gebouwen  €        551  
    
Totalen  €     4.510  
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Wegen 
 
De gemeente heeft 574.018 m2 wegverharding in beheer en onderhoud. Elke twee jaar 
wordt op basis van inspectiegegevens bepaald welke wegen in aanmerking komen voor 
groot onderhoud. Hierbij wordt rekening gehouden met herinrichtingsplannen en 
rioolvervangingen. 
 
In de begroting 2012 is voor onderhoud van de wegen € 1.711.000 opgenomen. Dit bedrag 
is inclusief het onderhoud van de bruggen, openbare verlichting en verkeersborden en een 
post voor gladheidbestrijding. Hierin is de vergoeding voor het hoogheemraadschap ad  
€ 663.000 meegenomen voor de bij hen in beheer zijnde wegen. Voor eigen 
apparaatskosten is € 314.000 begroot. 
 
De raming van de kosten voor het groot onderhoud van de wegen binnen de bebouwde kom 
is opgesteld aan de hand van het geautomatiseerde wegbeheer programma. Voor de 
periode 2010-2020 zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten opnieuw berekend na inspectie van 
de wegen. Voor groot onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie in de voorziening 
gestort. Voor 2012 een bedrag van € 307.000. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd tot  
€ 375.000 in 2016, om daarna stabiel te blijven. De werkelijke onderhoudskosten voor groot 
onderhoud komen in het betreffende jaar ten laste van deze voorziening. Tevens worden er 
bedragen opgenomen voor klein onderhoud, aanschaf materialen en apparaatskosten.  
 
In 2012 is in totaal een bedrag van € 1.656.000 uitgegeven. De toegerekende 
apparaatskosten waren in 2012 € 250.000. 
De stand van de voorziening wegen bedraagt per 31 december 2012 € 1.182.000. Ten 
gunste van de exploitatie 2012 is een bedrag van € 155.000 vrijgevallen, aangezien de 
voorziening hoger was dan nodig volgens de prognoses. 
 

Riolering 
 
In mei 2007 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2006-2010 vastgesteld. Dit op basis 
van de Wet Milieubeheer hetgeen de gemeente verplicht tot het doelmatig inzamelen en 
transporteren van afvalwater dat binnen de grenzen vrijkomt. In het plan wordt ingespeeld op 
het landelijk en Europees beleid, hetgeen is gebaseerd op het principe vasthouden, bergen 
en afvoeren van hemelwater. 
 
Nieuwe waterwet: 
 
Op 22 december 2009 is de nieuwe Waterwet ingegaan. Hierin is o.a. bepaald, dat het 
Verbreed GRP 1 januari 2013 moet zijn vastgesteld. De term ‘Verbreed’ heeft te maken met 
de uitbreiding van de gemeentelijke zorgplichten: de gemeente heeft de zorgplicht voor 
afvloeiend hemelwater en de zorgplicht voor het grondwater erbij gekregen. Het huidige GRP 
liep tot 2010. De insteek is om dit in 2011 en 2012 te laten doorlopen, totdat er een nieuw 
Verbreed GRP is vastgesteld. Hierin dient onder andere de zorgplicht voor hemelwater en 
grondwater te worden opgenomen, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten in de rioolheffing 
mogen worden opgenomen. De gemeente neemt deel in de Regionale samenwerking 
Riolering Noordkopgemeenten en het hoogheemraadschap. Daar met name de nieuwe 
zaken bij de invoering van het Verbreed GRP ook bij de andere gemeenten op dezelfde 
wijze spelen wordt samen met de buurgemeenten Schagen en Harenkarspel een Verbreed 
GRP opgesteld.  
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Voor het rioleringsbeheer betekent dit verder dat in de planvorming en werkzaamheden 
rekening gehouden wordt met - en gewerkt wordt aan: 

 gescheiden houden van de waterstromen; 

 afkoppelen van bestaand verhard oppervlak waar dat mogelijk is; 

 meenemen van de optie om regenwater te infiltreren; 

 optimaliseren van het gemalenbeheer; 

 monitoren van de werking van de riolering; 

 opstellen van basisrioleringsplannen voor alle kernen. 
 
De inwerkingtreding van de Waterwet betekent ook, dat de gemeente is bevoegd gezag is 
voor alle lozingen op de riolering: de zogenaamde ‘indirecte lozingen’ op de 
zuiveringsinstallatie van het hoogheemraadschap. Dit maakt veelvuldig overleg met het 
waterschap nodig. Daarnaast wordt de samenwerking met de andere acht gemeenten in de 
noordkop van Noord-Holland en het hoogheemraadschap geïntensiveerd. Naast het 
uitwisselen van kennis en ervaring worden verschillende werkzaamheden gezamenlijk 
uitgevoerd. 
 
Projecten: 
 
In onze gemeente met veel kernen, verschillende stelsels en een groot buitengebied is de 
riolering een belangrijk aandachtgebied. De afgelopen jaren zijn er in het kader van de 
basisinspanning de nodige werkzaamheden uitgevoerd. Inmiddels zijn deze werkzaamheden 
zodanig afgerond dat de aandacht gericht kan worden op het vervangen of renoveren van de 
riolering. 
De inspectieresultaten van de camera inspecties vormen hiervoor de basis. Gestreefd wordt 
om in samenwerking met het hoogheemraadschap de maatregelen zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen, waarbij een integrale aanpak wordt voorgestaan. De projecten worden 
gefinancierd vanuit de voorziening Riolering.  
De stand van de voorziening per 31 december 2012 bedraagt € 1.540.000. 
 
Onderhoud en beheer: 
 
Het rioolbestand bestaat thans uit ca. 79 kilometer riolering, 58 kilometer persleiding, 2 
bergbezinkleidingen, 31 hoofdgemalen, 287 drukriool gemalen en 16 watergemalen. Er 
wordt gebruik gemaakt van het beheersysteem Geovisia. Hierin worden de gegevens 
verwerkt van klachten, storingen, onderhoud en reparaties. 
 

Water 
 
De 1e landelijke Nota Kaderrichtlijn water is vastgesteld. De provincie heeft hierop 
ingespeeld  door het Provinciaal Waterplan 2010-2015 vast te stellen. Hiermee wordt een 
gebiedsgerichte en resultaatgerichte benadering nagestreefd.  
 
Het Provinciaal Waterplan is de basis voor: 

 maatregelen in het kader van klimaatbestendig waterbeheer, waarmee bescherming 
geboden kan worden aan de bevolking, de bedrijvigheid, de cultuur en natuurwaarden; 

 implementatie van water in ruimtelijke reserveringen; 

 versterking van het watersysteem door deze goed te benutten en te beleven. 
 
Ook het hoogheemraadschap heeft als gevolg van de Kader Richtlijn Water een 
Waterbeheersplan 2010 - 2015 vastgesteld. In dit plan beschrijft het waterschap de 
doelstellingen voor de periode 2010 - 2015 voor haar drie kerntaken: veiligheid tegen 
overstromingen, droge voeten en schoon water.  
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In beide water(beheers)plannen komen alle aspecten aan de orde. Water heeft met veel 
zaken te maken, variërend van landbouw tot recreatie en van stadsuitbreidingen tot gezond 
drinkwater. Het te voeren beleid op het gebied van natuur, recreatie, landschap, 
cultuurhistorie, milieu, landbouw, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer wordt op elkaar 
afgestemd. 
 

Een belangrijk item hierin voor onze gemeente is ook de veiligheid, waarin opgenomen de 
primaire waterkeringen, de regionale waterkeringen en veiligheid van de buitendijkse 
gebieden. Het waterbeleid zal de komende jaren ook voor de gemeente een belangrijke 
plaats binnen alle geledingen gaan innemen. 
 

Waterberging: 
 

Op initiatief van het hoogheemraadschap zijn afspraken gemaakt met de gemeente om in 
2015 te  voldoen aan Europese richtlijnen aangaande de waterkwaliteit (Kader Richtlijn 
Water) en aan het Nationaal Bestuursakkoord Water, waarin de landelijke afspraken op het 
gebied van de bestrijding van wateroverlast zijn vastgelegd. Het hoogheemraadschap heeft 
in 2010 besloten de wateroverlast opgave uiterlijk in 2017 op te lossen. Voor de gemeente 
Zijpe bedraagt de wateropgave ca. 180 ha verspreid over alle 25 polders. Door nadere 
uitwerking van de wateropgave en door intensieve samenwerking met de partners in het 
gebied kan er mogelijk met minder ha waterberging worden volstaan. De gemeente kan deze 
ontwikkeling benutten door recreatief medegebruik te koppelen aan de realisatie van 
waterberginglocaties nabij woonkernen. Voorbeelden zijn Schagerbrug, Oudesluis, 
Callantsoog, Burgerbrug. Dit sluit aan op de visie van het door de raad vastgestelde rapport 
Veelkleurig Landschap. 
 

Baggerplan 
 

De gemeente heeft 7,8 ha watergangen in beheer. Nu het achterstallig onderhoud is 
weggewerkt  wordt sinds 2010 weer het normale onderhoud uitgevoerd. 
 

Onderhoud gebouwen 
 

Voor het onderhoud van gebouwen is een voortschrijdend tienjarenplan als uitgangspunt 
genomen. De afwijking van de jaarschijf ten opzichte van het gemiddelde over de periode 
van tien jaar wordt verrekend met de voorziening meerjarig onderhoud gebouwen. De stand 
van de voorziening per 31 december 2012 bedraagt € 858.000. 
 

Voor de opstelling van het meerjarenplan wordt gebruik gemaakt van het programma van 
Partners Vastgoed Management (PVM). Dit programma is in 2002 aangeschaft. 
 

Op 9 oktober 2001 is door de commissie openbare werken, milieu en onderwijs vastgesteld 
dat alle gebouwen die worden beheerd op een kwaliteitsniveau van 2,5 worden 
onderhouden. Dit getal betekent dat de eerste tekenen van veroudering zichtbaar mogen 
zijn. Gelijktijdig zijn ook cyclussen voor onderhoudswerkzaamheden vastgesteld. 
 

Totaal beheert de gemeente nog 53 gebouwen: 

 18 stuks diverse gebouwen en objecten waaronder gemeentehuis, torens en garages; 

 6 stuks woningen; 

 6 stuks gymzalen/ sporthallen; 

 5 stuks peuterspeelzalen; 

 4 stuks gemeenteloodsen; 

 2 stuks brandweerkazernes; 

 2 stuks bibliotheken; 

 2 stuks mortuarium/ aula; 

 8 stuks losse bergingen behorend bij een hoofdgebouw. 
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De woning aan Voorweg 5 te Callantsoog is verkocht; het gebouw aan Melchiorstraat 2A is 
gesloopt. Op dit moment wordt 1 woning te koop aangeboden aan de huurder (Sint 
Maartensweg 66 te Sint Maartensbrug). 
 
In het kader van de vastgestelde Toekomstvisie Buitendienst is de huisvesting van de 
buitendienst aangepast. Zo is de gemeenteloods in ’t Zand worden verkocht en de 
gemeenteloods te Petten wordt niet meer gehuurd. Daarnaast wordt minder ruimte in de 
gemeenteloods te Callantsoog gebruikt, waardoor er meer ruimte beschikbaar komt voor de 
reddingsbrigade. 
 
In de voorbereiding van de brede scholen in Burgerbrug en Sint Maartensbrug zijn 
belangrijke stappen gezet. De Provincie heeft ontheffing gegeven voor het bouwen buiten 
bebouwd gebied. Hierdoor wordt het mogelijk om kavels uit te geven voor woningbouw. 
Hiermee kunnen peuterspeelzalen, een hobbyruimte en de infrastructuur gerealiseerd 
worden. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad op 4 december 2012 de kredieten hiervoor 
en voor de bouw van beide scholen verleend. Ook het voorontwerp van de twee benodigde 
bestemmingsplannen zijn gereed en zullen begin 2013 ter inzage gelegd worden. Beoogd 
wordt de scholen begin 2015 in gebruik te nemen. 
 
Uit bovengenoemde ontwikkelingen blijkt dat niet alleen het aantal maar ook het aantal 
vierkante meters oppervlakte van gemeentelijke gebouwen de komende jaren zal afnemen.  
 

Openbaar groen 
 
De gemeente beschikt over 23 hectare bosplantsoen, 10.9 hectare sierplantsoen, 38,8 
hectare gazon en sportvelden en 18,4 hectare baggerstroken en bermen. 
 
De gemeente heeft een groenbeheer- en beleidsplan. In het groenbeheerplan zijn de 
uitgangspunten neergelegd van het groenbeheer. Inmiddels is het bestaande areaal voor wat 
betreft de gegevens en de oppervlakten opnieuw geïnventariseerd en digitaal verwerkt in het 
beheersysteem Geovisia. 
 
In de begroting 2012 is voor onderhoud openbaar groen, inclusief dierenparken en 
recreatieterreinen, € 1.160.000 opgenomen. In dit bedrag is € 577.000 begrepen voor eigen 
apparaatskosten. In werkelijkheid betreft dit in 2012 € 1.015.000 totaal, waarvan € 513.000 
eigen apparaatskosten.  
 
Buitendienst: 
 
In 2010 is de Toekomstvisie Buitendienst vastgesteld. Op basis hiervan is de organisatie en 
de formatie van de buitendienst opnieuw vastgesteld. Tevens zijn de consequenties voor de 
huisvesting en het materieel in kaart gebracht. Dit leidde tot het afstoten van zowel 
huisvesting als materieel en tot het doen van investeringen, met name in materieel.  
 

Speelterreinen 
 
De gemeente heeft 49 speelterreinen en 264 speeltoestellen in beheer en onderhoud. Bij de 
laatste opname voor de veiligheidskeuring is gebleken dat er een inhaalslag diende plaats te 
vinden om volledig aan de veiligheidseisen te kunnen blijven voldoen. Voor de periode 2008 
t/m 2012 dient er voor een bedrag van € 53.800 per jaar te worden vervangen. Hierna kan 
het bedrag weer met ca. 50% worden verlaagd.  
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Strand en kustrecreatie 
 
De gemeente heeft 14,7 hectare kust in haar gebied. De verantwoordelijkheid voor de 
verpachte stranden, ca. 4 hectare, berust geheel bij de gemeente. Het schoonhouden van 
het vrije strand is in het seizoen een taak voor de gemeente. Buiten het seizoen is dit de 
verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap en bij calamiteiten en kustveiligheid is het 
de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. 
 
Ter versterking en promotie van ons toeristisch product blijven wij ons inspannen om ieder 
jaar de blauwe vlag te krijgen. Daar de eisen vaak jaarlijks worden aangescherpt zullen er 
meer inspanningen, ook financieel, dienen te worden geleverd om dit te behouden. Het thans 
daarvoor beschikbare budget komt hierdoor wel onder druk te staan. 
 

Openbare verlichting 
 
De gemeente heeft ca. 2750 lichtmasten en 31 OV schakelkasten in beheer en onderhoud. 
 
Het OV net is nu geheel aangelegd en in eigendom en beheer van de gemeente. De 
inventarisatie van de onderhoudstoestand, type armatuur en soort lichtmast van het 
aanwezige bestand is afgerond. Er is een meerjaren raming en een onderhoud- en 
vervangingsplan opgesteld. Alle beheergegevens zijn opgenomen in een digitaal 
programma, zodat wordt voldaan aan de wettelijke eisen omtrent de levering van gegevens 
aan derden. 
 

Sportvelden en recreatieterreinen 
 
In de begroting zijn gelden opgenomen voor groot onderhoud van de sportvelden. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het vervangingsschema. In het jaarlijks overleg met alle 
verenigingen worden de prioriteiten gesteld en het beschikbare budget zo eerlijk mogelijk 
verdeeld.  
 
De recreatieterreinen Sandepark en Garnekuul zijn opgenomen in het 
groenbeheerprogramma.



 
 
 
 

   

 

Jaarstukken 2012 Gemeente Zijpe/ Paragraaf Financiering  78 

2.3.4 Paragraaf Financiering 
 
 
Inleiding 
 
De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met het financieringsstatuut dat 
in artikel 212 van de Gemeentewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het 
transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de 
financieringsfunctie. In het treasurystatuut zijn het begrippenkader en de doelstellingen van 
de treasuryfunctie geformuleerd, geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van 
treasury, risicobeheer, gemeentefinanciën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische 
randvoorwaarden weergegeven. Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd 
voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te 
houden. 
 

Algemene ontwikkelingen 
 
De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer 
zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange 
termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan 
financieringsmiddelen gerelateerd aan de investeringsplanning, de inzet van vrijvallende dan 
wel beschikbaar komende financieringsmiddelen. 
 

Gemeentelijk beleid 
 
Het beleid van Zijpe voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. De 
gemeenteraad heeft op 25 september 2001 het Treaurystatuut vastgesteld en laatstelijk 
gewijzigd in december 2008. In dit statuut wordt de “beleidsmatige infrastructuur” van de 
treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, administratieve 
organisatie en interne controle. De belangrijkste uitgangspunten, naast de voorschriften uit 
hoofde van de wet Fido, zijn: 

 Het uitzetten vindt plaats bij: 
o Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een 

solvabiliteitsratio van 0%; 
o De B.N.G.; 
o Andere financiële instellingen met ten minste een AAA-rating; 

 Het aantrekken vindt plaats bij de BNG; 

 Het college is gemandateerd gelden aan te trekken tot het maximum van het 
investeringplan; 

 Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. 
 
Door Zijpe is bewust gekozen voor een laag risicoprofiel. 
 

Kasgeldlimiet 
 
De kasgeldlimiet is het saldo tussen de vlottende korte schuld (rekening-courant en 
opgenomen gelden <1 jaar) en de vlottende middelen (rekening-courant en uitstaande 
gelden < 1 jaar). De Fido-norm voor de kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van de jaarbegroting 
per 1 januari. Een eventueel negatief saldo tussen de vlottende schulden en middelen mag 
deze norm niet overschrijden. Maatregelen moeten in dit geval worden getroffen om weer 
binnen de norm te komen. De kasgeldlimiet wordt 1 maal per kwartaal afgestemd met de 
norm. De kasgeldlimiet wordt 1 maal per kwartaal afgestemd met de norm. 
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De (primaire) begrotingsomvang voor het jaar 2012 is € 23.393.000 geweest. De hieruit 
voortvloeiende kasgeldlimiet bedraagt € 1.988.000. Het verloop van de kasgeldlimiet over de 
kwartalen 2012 is opgenomen in de hierna volgende tabel: 
 
Kasgeldlimiet 2012 Bedragen x € 1.000,- 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Vlottende korte schuld 88 0 0 4 

Vlottende middelen 1.968 875 1.601 608 

Saldo 1.880 875 1.601 604 

     

Kasgeldlimiet 1.988 1.988 1.988 1.988 

     

Ruimte onder kasgeldlimiet 3.868 2.863 3.589 2.592 

Overschrijding limiet     

  

Renterisiconorm 
 
In de wet Fido is een sturingsinstrument geïntroduceerd, namelijk de renterisiconorm. Met de 
renterisiconorm stelt de wet Fido een kader voor de spreiding van de looptijden van 
langlopende geldleningen. Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen 
van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt 
door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in 
een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De bedoelde 
aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij herfinanciering en renteherziening.  
 
Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de 
aflossingsverplichtingen van een bestaande lening te voldoen. Renteherziening doet zich 
voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening gedurende de looptijd 
herziet.  
 
Spreiding dient te voorkomen dat in enig jaar een relatief groot deel van het vreemd 
vermogen geherfinancierd dient te worden en/ of dat renteaanpassing plaats zal vinden in 
een periode waarin de rente relatief hoog is. De renterisiconorm zorgt er uiteindelijk voor dat 
de rentestijgingen vertraagd doorwerken op de rentelasten in enig jaar. Hieronder volgt de 
berekening van de renterisiconorm. 

 (Bedragen x € 1.000) 
Stap Variabelen Renterisico(norm) Jaar 2012 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5a) = (4>3) 
(5b) = (3>4) 
Berekening 
(4a) 
(4b) 
(4) = (4a x 4b/100) 

Renteherzieningen 
Aflossingen 

0 
1.139 

Renterisico (1 + 2) 1.139 

Renterisiconorm 4.679 

Ruimte onder renterisiconorm 3.540 

Overschrijding renterisiconorm  

Renterisiconorm 
Begrotingstotaal jaar 2012 
Percentage regeling 

 
23.393 

20 

Renterisiconorm 4.679 

 
Bij “3” is het feitelijk renterisico op de vaste schuld weergegeven. Dit wordt vervolgens 
getoetst aan de renterisiconorm. Blijkens dit schema blijft de gemeente Zijpe onder deze 
Norm. 
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Financiële vaste aciva 
 
De gemeente loopt kredietrisico over de financiële vaste activa. Deze kunnen als volgt 
worden onderverdeeld: 
 
       Saldo 1-1-2012 Saldo 31-12-2012 
Verstrekte leningen aan woningbouwcorporaties €     755.000,00 €                    0,00 
Leningen verenigingen en stichtingen  €       52.000,00 €           45.000,00 
Vordering projectontwikkelaar   €     609.000,00 €                    0,00 
VROM startersleningen    €     767.000,00 €         766.000,00 
SVn duurzaamheidsleningen    €                0,00 €         776.000,00 
Deelnemingen     €       79.000,00 €           79.000,00 
 
Gezien de aard van de debiteuren is het kredietrisico beperkt. 
 

Financieringspositie 
 

Op begrotingsbasis wordt er (technisch gezien) vanuit gegaan dat er een 
begrotingsoverschot is. Deze is mede ontstaan door de verkoop van de nuon aandelen. De 
ervaring vanuit de afgelopen jaren leert dat de op begrotingsbasis berekende 
financieringsbehoefte nogal af kan wijken van de werkelijke behoefte aan 
financieringsmiddelen in de loop van het begrotingsjaar. Dit heeft te maken met het tijdstip 
van uitvoering van voorgenomen investeringen. 
 
Op basis van maandelijks bij te houden ontwikkelingen, rekening houdend met de lopende 
investeringen, nieuwe op stapel staande investeringen en te verwachten baten dient er 
steeds een afweging te worden gemaakt of en zo ja tot welk niveau en op welke termijn vast 
financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. In feite gaat het hier om het opstellen 
van een liquiditeitsbegroting. De ontwikkeling van de financieringspositie is weer bepalend 
voor de leningenportefeuille. 
 

(bedragen x € 1.000) 

Financieringspositie  

Boekwaarde investeringen per 31 december 2012  25.358 
Boekwaarde voorraden grondbedrijf  3.585    

  28.943 
Vaste financieringsmiddelen per 31 december 2012   
- reserves van de Algemene Dienst 15.041  
- voorzieningen van de Algemene Dienst 4.260        

 19.301  
Saldo van nog niet afgeloste geldleningen en belegde reserves per 31-12-12 8.422      

  27.723-   

Tekort aan financieringsmiddelen  1.220- 

 
 
Het tekort aan financieringsmiddelen is (tijdelijk) afgedekt door rekening-courant krediet.
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Leningenportefeuille 
 
Het is van uitermate groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de 
rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. De (verwachte) mutaties als gevolg van 
nieuwe leningen (vervroegde) aflossingen, renteconversies en dergelijke worden daarbij 
nader toegelicht. In onderstaand schema worden de mutaties van de leningenportefeuille 
voor het begrotingsjaar weergegeven en toegelicht. 
 

(bedragen x € 1.000) 

Mutaties in leningenportefeuille Bedrag 
Gemiddelde 

rente 

Stand per 1 januari 2012 9.171 4,71% 
Nieuwe leningen -  
Reguliere aflossingen 1.139  
Vervroegde aflossingen -  
Rente aanpassing (oud percentage)  -  
Rente aanpassing (nieuw percentage) -  
Stand per 31 december 2012 8.032 4,63% 

 
De aflossingen betreffen de aflossingen van de aangetrokken leningen ad € 1.205.000 en de 
toename van de belegde reserves van de reddingsbrigades bij de gemeente Zijpe ad  
€ 66.000. 
 

Relatiebeheer 
 
Het betalingsverkeer is in hoofdzaak geconcentreerd bij de NV Bank voor Nederlandse 
Gemeenten. Periodiek vindt overleg met de B.N.G. overleg plaats over de relevante 
terreinen met betrekking tot het betalingsverkeer. Daarnaast zijn er nog enkele transacties 
met zowel de Postbank als de plaatselijke Rabobank. 
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2.3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering 
 
 

Algemeen. 
 
De programma’s in de programmabegroting richten zich op de doelstellingen en de 
maatschappelijke effecten die de gemeente in haar beleid nastreeft. De bedrijfsvoering 
ondersteunt de uitvoering van de programma’s. In deze paragraaf zullen wij 
achtereenvolgens ingaan op: 
 
1. Missie, visie en strategie; 
2. Rechtmatigheid; 
3. Personeelsbeleid; 
4. Automatisering en informatisering; 
5. Planning en control; 
6. Juridische kwaliteitszorg. 
 
1. Missie, visie en strategie. 
 
In 2010 is gestart met de herijking van de Toekomstvisie 2005-2015. Deze is in het najaar 
2011 ter kennisname aan uw raad voorgelegd. In 2012 heeft deze visie gediend als input 
vanuit Zijpe voor de Visie en Missie van de nieuwe gemeente.  
 
In 2007 hebben we de organisatiefilosofie vastgesteld. Hieruit vloeit de volgende missie 
voort: 
 
Het professioneel ondersteunen van het bestuur bij het realiseren van een veilige, leefbare 
en duurzame samenleving. 
 
In 2012 hebben we in de geest van deze missie gehandeld. Daarnaast hebben we ons 
gericht op de gemeentelijke herindeling en volop meegewerkt aan het bouwen van een 
nieuwe, toekomstgerichte, professionele en efficiënte organisatie per 2013.  
 
2. Rechtmatigheid. 
 
Sinds de invoering van de rechtmatigheidtoets, in 2004, beschikken wij over een 
goedkeurende accountantsverklaring op dit punt. Dit willen wij graag zo houden. Het is een 
permanente uitdaging, waarbij wij steeds weer geconfronteerd worden met gewijzigde 
regelgeving. Daarom zullen we de aanbevelingen van de accountant ter harte nemen en 
uitvoeren. Tevens zullen we jaarlijks tijdig het normen- en toetsingskader vaststellen en 
zonodig de checklisten actualiseren waarmee de naleving van verordeningen en 
beleidsdocumenten is vast te stellen. 
 
Voor het jaar 2012 is het contract met de huidige accountant verlengd. De nieuwe gemeente 
zal de accountantsdiensten opnieuw aanbesteden. Vanuit Zijpe is input geleverd voor het 
programma van eisen. 
 
3. Personeelsbeleid. 
 
In het personeelsbeleid is rekening gehouden met de strategische uitgangspunten van de 
missie en visie van de organisatiefilosofie. In de kadernota personeelsbeleid “boeien is 
groeien en binden” die is vastgesteld voor de periode 2009-2012 is een aanzet gegeven tot 
strategisch personeelsbeleid. Vanuit dit beleid zijn vervolgens acties benoemd die in de 
looptijd van de nota gerealiseerd moeten worden. 
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De acties vanuit de kadernota personeelsbeleid zijn grotendeels gerealiseerd. Het afgelopen 
jaar heeft het personeelsbeleid zich vooral toegespitst op de harmonisatie van het beleid, het 
sociaal statuut, het overleg met de bijzondere ondernemingsraad, het bijzonder 
georganiseerd overleg, de organisatiestructuur en de benoeming en/of plaatsing van de 
medewerkers. 
 
4. Automatisering en informatisering. 
 
De toegangsbeveiliging tot onze geautomatiseerde omgeving vraagt extra aandacht. Steeds 
meer programma’s worden gekoppeld. De mogelijkheden tot uitvraag van gegevens op 
beschikbare landelijke voorzieningen neemt toe en daarmee ook onze verantwoordelijkheid 
ten opzichte van ketenpartners om zorg te dragen voor een adequate beveiliging. Voor de 
eindgebruikers zijn de vele wachtwoorden en de plicht tot regelmatige vernieuwing vaak een 
crime. Gezocht wordt naar een oplossing die de procedures eenvoudiger maakt en 
tegelijkertijd zorgt voor een betere beveiliging. 
 
De beschikbaarheid en minimale downtijd van de systemen blijft grote prioriteit houden 
omdat bij uitval dit direct gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Het onderhoud van het nog 
steeds groeiende server park zal verder worden verschoven van reactief naar proactief. De 
verwachting is dat dit zal leiden tot een nog grotere betrouwbaarheid zonder dat dit tot 
extreem hogere kosten leidt. De mogelijkheid tot inzet van open source producten neemt ook 
voor onze situatie steeds verder toe. 
 
In het kader van het project Egem (Elektronische gemeente) zullen ook de wat kleinere en 
minder complexe onderdelen worden gestart, hierbij zijn wij overigens wel vaak afhankelijk 
van landelijke ontwikkelingen. De berichtgeving rond de modernisering van de 
basisregistratie personen (GBA) geeft aan dat dit project nog meerdere jaren zal lopen en 
zeker niet dit jaar kan worden afgerond. 
 
In 2012 zijn de bestaande systemen goed en adequaat in de lucht gehouden. Daarnaast is 
er volop gewerkt aan het opzetten van een nieuwe omgeving voor de nieuwe gemeente en 
het voorbereiden van de digitale verhuizing. 
 
5. Planning en control. 
 
De begroting 2012 is de laatste van de gemeente Zijpe. Plannen ter verbetering van de 
planning & control cyclus en doorontwikkeling van de begroting zijn derhalve niet meer aan 
de orde. 
 
In het kader van de collegeonderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid zullen 
we in 2011 het laatste onderzoek uitvoeren. Dit heeft te maken met het feit dat alle 
organisatieonderdelen dan allemaal een keer op doelmatigheid zijn onderzocht. In de 
verordening ex art. 213a van de Gemeentewet hebben we hierover opgenomen dat elk 
organisatieonderdeel één keer per acht jaar wordt onderzocht op doelmatigheid. De 
afgelopen zes jaar hebben we zes organisatieonderdelen (vijf afdelingen en de directie) 
onderzocht op doelmatigheid, zodat we de komende twee jaar hiervan af kunnen zien. Voor 
het onderzoek naar de doeltreffendheid staat elk jaar een programma of paragraaf (om en 
om) uit de begroting centraal. In 2012 is geen onderzoek uitgevoerd omdat er geen begroting 
2013 van de gemeente Zijpe meer komt. 
 
Voor het boekjaar 2012 is aan IPA-ACON ASSURANCE B.V de opdracht verstrekt voor de 
accountantscontrole.  
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6. Juridische kwaliteitszorg. 
 
Juridisch control en kwaliteitszorg zijn aangelegenheden binnen de gemeentelijke 
organisatie die zich steeds meer opdringen. Was het voorheen wellicht nog een vrijblijvende 
aangelegenheid waarvoor de organisatie kon kiezen om daar in een bepaalde mate 
aandacht aan te besteden, de laatste tijd wordt het door de wetgever vaker dwingend 
voorgeschreven.  Dit betekent een vereiste extra toename van de control op dit gebied. 
 
Het taakveld Juridische Zaken voert de control op onder andere de kwaliteit uit door middel 
van het creëren van bewustzijn binnen de organisatie en heeft hierin een leidende en 
zelfstandige rol toebedeeld gekregen. Daarbij wordt onder andere door het organiseren van 
cursussen, het voorzien in voldoende informatiebronnen, het inzichtelijk maken van  
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het bieden van ondersteuning en het gevraagd en 
ongevraagd geven van adviezen zorg gedragen voor een deugdelijke (juridische) kwaliteit. 
 
In 2012 heeft de gebruikelijke dienstverlening plaatsgevonden. Daarnaast is er veel 
aandacht besteed aan de harmonisatie van diverse verordeningen en gemeenschappelijke 
regelingen.  
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2.3.6 Paragraaf Verbonden partijen en participaties 
 
 

Algemeen 
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hanteert de volgende definitie voor 
verbonden partijen (artikel 1 BBV): 
 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de 
gemeente een bestuurlijk èn financieel belang heeft. 
Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet 
verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor 
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 
Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, 
hetzij uit hoofde van stemrecht. 
 
In artikel 15 BBV is opgenomen welke informatie de paragraaf verbonden partijen tenminste 
dient te bevatten: 

 De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de begroting; 

 de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. 
 
In 2009 is door de Rekenkamercommissie Schagen/ Zijpe (Rkc) een onderzoek verricht naar 
de paragraaf Verbonden Partijen. Op 27 april 2010 is de eindrapportage van de Rkc 
aangeboden aan de raad. Rode draad in de opmerkingen van de Rkc vormt de mate van 
betrokkenheid van de gemeenteraad bij het reilen en zeilen van de verbonden partijen. De 
aanbevelingen van de Rkc richten zich met name op het vergroten van die betrokkenheid. 
Aan het college van b&w is verzocht een plan van aanpak op te stellen over de wijze waarop 
de betrokkenheid van het gemeentebestuur bij de verbonden partijen kan worden vergroot. 
Dit plan van aanpak is in de tweede helft van 2010 aan de raad aangeboden. Het oppakken 
van een aantal verbeterpunten is hierin afhankelijk gesteld van de besluitvorming omtrent 
een gemeentelijk herindeling. Nu besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden en de 
herindeling per 1 januari 2013 zal leiden tot een fusie van de gemeenten Harenkarspel, 
Schagen en Zijpe, zal verder geen uitvoering worden gegeven aan genoemde 
verbeterpunten. 
 
Met betrekking tot de paragraaf Verbonden Partijen voor de begroting 2012 zal daarom 
worden aangesloten bij de opzet zoals die in de begroting 2011 is toegepast.  
 

Overzicht Gemeenschappelijke regelingen en overige vormen van verbonden 
partijen en participaties. 
 
Gemeenschappelijke Regelingen 
 
1. Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland; 
2. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Vr NHN); 
3. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar; 
4. Milieudienst Kop van Noord-Holland; 
5. GGD Hollands Noorden; 
6. Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland (ISD); 
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Overige vormen van samenwerking/ deelnemingen 
 

 Vereniging Nederlandse Gemeenten; 

 Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten; 

 NV Houdstermaatschappij GKNH (voormalig Gasbedrijf Kop van Noord-Holland); 

 Samenwerkingsverband sociale recherche Noord-Holland-Noord (via ISD); 

 NV Huisvuilcentrale; 

 Noorderkwartier NV; 

 BV Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord; 

 Stichting Surplus; 

 Bank Nederlandse Gemeenten; 

 Stichting Dierenopvangcentrum Schagen e.o.. 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 
 
1. Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland  
 
Sinds 1999 werkt Zijpe samen met de gemeenten Anna Paulowna, Den Helder, 
Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen en Wieringermeer in de gemeenschappelijke 
regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. Het doel van de 
gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland is de integrale 
uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de daaruit voortvloeiende en 
daarmee verband houdende voorschriften en regelingen. Noorderkwartier NV is het 
uitvoeringsorgaan van de gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van 
Noord-Holland. 
 
Per 1 januari 2008 is de Wsw gemoderniseerd. De modernisering legt een nieuwe koers voor 
gemeenten met betrekking tot een intensievere regievoering op de Wsw. Wsw-
geïndiceerden gaan zoveel mogelijk buiten de beschutte omgeving van het Sw-bedrijf aan 
het werk via begeleid werken en detachering. 
 
De colleges van de 9 Noordkop gemeenten en de besturen van de twee bedrijven voor 
Sociale Werkvoorziening, hebben medio mei 2011 een intentieverklaring ondertekend om te 
komen tot samenwerking voor de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen, die 
per 1 januari 2013 van kracht wordt. Door de val van het kabinet en de komst van het nieuwe 
kabinet is deze wet niet van kracht geworden en zijn de plannen gewijzigd. De nieuwe 
plannen worden met dezelfde samenwerkingsgroep opgepakt. 
 
2. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Vr NHN) 
 
De missie van de Vr NHN luidt als volgt: 
 
De Vr NHN staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij 
incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle 
bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Het motto van de Vr NHN luidt: Samen 
Hulpvaardig. 
 
De Vr NHN bestaat uit de onderdelen ambulancedienst, de regionale brandweer, de GHOR 
en de gemeenschappelijke diensten (meldkamer ambulance/ brandweer, veiligheidsbureau 
en bedrijfsvoering). 
 
Het doel van de Vr NHN is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de 
individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het 
gebied van de 26 gemeenten (stand van zaken 2010) in Noord-Holland Noord met een totaal 
inwoneraantal van 635.000. 
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Per onderdeel van de Vr NHN een meer specifieke uitwerking van de taakstelling en 
uitgangspunten voor de beleidsperiode 2012-2015: 
 

- Ambulancezorg 
 
De Vr NHN levert de ambulancezorg voor de 15 gemeenten in Noord-Holland Noord. 
De ambulancezorg is een professionele organisatie met als doel: 

 Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard; 

 Zichtbaar aanwezig zijn in de regio; 

 Bereikbaar zijn voor iedereen die zorg behoeft; 

 Een duidelijke en betrouwbare partner zijn in de totale zorgketen; 

 Op een kwalitatief hoogwaardige en kostendekkende wijze uitvoering geven aan 
de ambulancezorg. 

 
- Brandweer 

 
De regionale brandweer is een faciliterende organisatie die in nauwe samenwerking 
met de lokale korpsen en gemeenten de veiligheidsvraag in organisatorische zin 
beantwoordt. De missie luidt: Iedere burger in Noord-Holland Noord kan altijd op een 
adequaat niveau van brandweerzorg en rampenbestrijding rekenen. De regionale 
brandweer ondersteunt de regio op het gebied van opleiden en oefenen, operationele 
voorbereiding, pro-actie & preventie en beleid. De speerpunten zijn : minder brand, 
betrouwbaar en betaalbaar op tijd. 

 
- Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) 

 
De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio belast met de 
coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van 
de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Daarnaast adviseert de GHOR andere 
overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Het 
bureau GHOR geeft vorm aan de voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening 
en kent drie productgroepen: risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel. Het 
bureau werkt intensief samen met geneeskundige en multidisciplinaire ketenpartners. 
Voor de beleidsperiode van 2012 – 2015 zijn speerpunten benoemd: 
personeelsmanagement, kwaliteitsmanagement, netwerkmanagement en planning & 
control. 
 

- Meldkamer 
 
De Meldkamer is een hoog professionele organisatie met een speciale plaats in de 
hulpverleningsketen. De Meldkamer levert een bijdrage aan de veiligheid in Noord-
Holland Noord door het initiëren van brandweer- en ambulancezorg, het op afstand 
helpen van de hulpvrager, het ondersteunen en coördineren van gealarmeerde en 
ingezette eenheden, het bewaken van de paraatheid en het informeren van diensten 
en organisaties. De richting voor 2012 ev betreft de spilfunctie van de meldkamer en 
de inrichting van het facilitair bedrijf. 
Veiligheidsbureau 
 
Het Veiligheidsbureau is een multidisciplinair projectbureau van de Vr NHN en 
bestaat uit een groep professionals die zich bezighoudt met de coördinatie rondom 
crisisbeheersing. Vanuit het bureau wordt in beginsel project(bege)leiding verzorgd, 
waarbij de disciplines GHOR, Regionale Brandweer, Politie en gemeenten de 
expertise en capaciteit leveren. Op deze wijze krijgen projecten hun gezamenlijke 
vorm. Het Veiligheidsbureau is werkzaam op het terrein van multidisciplinaire 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met 
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externe partners, zoals nutsbedrijven, het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Defensie, de provincie Noord-Holland en ministeries. De focus voor 
het Veiligheidsbureau in de afgelopen beleidsperiode lag op adviseren, beheren, 
coördineren en evalueren. Tevens zijn opleiden en oefenen en operationele taken 
sterke aandachtspunten in beleid. 

 
3. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar  
 
Vanaf  2003 werkt Zijpe samen met de gemeenten Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, 
Castricum, Den Helder, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, 
Niedorp, Schagen, Schermer, Wieringen en Wieringermeer in de gemeenschappelijke 
regeling Regionaal Historisch Centrum.  
 
Het doel van de gemeenschappelijke regeling is om in het samenwerkingsgebied de functie 
van regionaal kennis- en informatiecentrum te vervullen op het gebied van de lokale en 
regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie 
(regionaal) historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar 
te maken voor een breed publiek. Het Regionaal Historisch Centrum oefent conform de 
Archiefwet 1995 toezicht uit op het beheer van de niet overgebrachte gemeentelijke 
archieven. 
 
Sinds 2007 is het Regionaal Archief zich verder aan het ontwikkelen tot een Regionaal 
Historisch Centrum voor de regio’s Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland. 
Zwaartepunten in het beleid zijn gelegen in de ontwikkeling van de organisatie in de regio, 
het realiseren van structurele samenwerking met partners als gemeenten, bibliotheken, 
onderwijs en historische verenigingen, het wegwerken van achterstanden in de bewerking 
van archieven en de digitalisering en van archieven en collecties. 
 
Speerpunten van beleid in 2012 waren: 

- Wegwerken van achterstanden in de toegankelijkheid van archieven en collecties en 
het afronden van de invoering van de verkorte overbrengingstermijn op grond van de 
Archiefwet 1995; 

- Verbeteren regionale samenwerking op het gebied van informatievoorziening en –
beheer en cultuurhistorische beleid; 

- Het verder digitaal beschikbaar stellen van archiefbescheiden, collecties, 
inventarissen en catalogi zowel op de studiezaal als via internet; 

- Het onder de aandacht brengen van de historie en historische gebeurtenissen van de 
regio door medewerking te verlenen aan educatieve en andere projecten (o.a. de 
artikelenreeks “ik was erbij” in de Alkmaarsche Courant). 

 
4. Milieudienst Kop van Noord-Holland  
 
De gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe hebben in 2006 
besloten om hun milieutaken (beleid, vergunningverlening en handhaving) onder te brengen 
in de Milieudienst Kop van Noord-Holland. De Milieudienst is belast met de kwantitatieve en 
kwalitatieve uitvoering van de gemeentelijke milieutaken. Per 2012 is de nieuwe gemeente 
Hollands Kroon toetreden tot de Milieudienst Kop van Noord-Holland. 
 
Speerpunten van beleid in 2012 waren: 
 
Vergunningverlening: 

- Omgevingsvergunningen, maatwerkvoorschriften, meldingen, bezwaar en beroep en 
advisering ander bevoegd gezag.  

Handhaving: 
- Integraal toezicht en handhaving, integrale schouw, toezicht bodemsaneringen, 

toezicht Besluit bodemkwaliteit, controle indirecte lozingen, klachten behandeling, 
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overleg handhavingspartners, 12 dagen regeling, professionalisering, concrete 
handhavingsverzoeken, bezwaar en beroep en structurele avonden en 
nachtcontroles. 

Bodem: 
- Uitvoering reguliere bodemtaken, zoals ISV 3 bodem + BOK Bodem, Besluit 

Bodemkwaliteit, toetsing bodemondezoeken, advies en begeleiding 
bodemsaneringen, BodemInformatie- Systeem (BIS) en Bodemberaad.  

Milieu en ruimte: 
- Advisering bij ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke plannen en toetsing 

omgevingsvergunning, onderdeel bouw (Wm+bodem). 
Geluid: 

- Procedure hogere grenswaarden, beoordelingen en advies akoestische rapporten en 
zonering bedrijventerreinen. 

Externe Veiligheid: 
- Actueel houden van het Risico Register Gevaarlijke Stoffen; 
- Coördineren en toetsing van externe veiligheidsaspecten bij ruimtelijke plannen. 

Bedrijfsvoering: 
- Opstellen marap’s, begroting, jaarverslag en jaarprogramma; 
- Coördinatie en consulentschap; 
- Directie en secretariaat Milieu &Afval; 
- Ontwikkeling Regionale UitvoeringsDienst (RUD). 

Communicatie: 
- Nieuwsbrief en Website milieudienst Kop van Noord-Holland; 
- Informatievoorziening nieuwe wet- en regelgeving: 
- Overleg gemeentelijke communicatiemedewerkers. 

Keuze taken: 
- Toezicht en handhaving OLP; 
- Kaderrichtlijn Water; 
- Uitvoeren geluidmetingen en indicatieve geluidsberekeningen; 
- Implemenatie Klimaatvisie; 
- Project Zwerfafval; 
- Update Bodemkwaliteitskaart; 
- Toets Flora & Fauna; 
- Implemenatie Wabo. 

 
5. GGD Hollands Noorden  
 
In deze regeling werken samen alle gemeenten uit de regio Noord-Kennemerland, 
Westfriesland en de Kop van Noord-Holland. De missie van de GGD Hollands Noorden is 
het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het 
werkgebied. Daartoe worden onder meer de volgende taken uitgevoerd: 

- Ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van de nota’s lokaal 
gezondheidsbeleid; 

- Uitvoering van basistakenpakketten bestaande uit infectieziektenbestrijding, 
technische hygiënezorg, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, openbare 
geestelijke gezondheidszorg (deels) en gezondheidsbevordering; 

- Uitvoering van overige taken die vallen onder de Wet publieke gezondheid (Wpg), 
zoals het verschaffen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en 
beleidsadvisering richting de gemeenten over de effecten van bestuurlijke 
beslissingen op de gezondheid; 

- Uitvoering van preventie gerelateerde overige diensten, zoals reizigersvaccinatie. 
 
Speerpunten van beleid in 2012 waren: 
 
Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ): 

- integrale jeugdgezondheidszorg: van overname naar integratie; 
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- implementatie en doorontwikkeling digitaal dossier; 
- zorgcoördinatie en samenwerking in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); 
- opvoedondersteuning; 
- versterken samenwerking tussen JGZ en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

(OGGZ); 
- evaluatie prenatale voorlichting; 
- samenwerking JGZ en inspectie Kinderopvang bij ondersteuning voorschoolse 

voorzieningen; 
- transitie jeugdzorg; nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten en de positie van 

de jeugdgezondheidszorg daarbij; 
- overheveling doeluitkering voor JGZ 0-4 naar gemeentefonds. 

 
Programma Infectieziekten: 

- regionale bundeling van krachten ter optimalisatie van de dienstverlening op het 
gebied van de infectieziektebestrijding; 

- de inrichting van de SOA-bestrijding bij de GGD bezien in het licht van wijzigingen in 
de subsidieregeling; 

- vergroten van de doelmatigheid van het toezicht op de kinderopvang. 
 
Programma Kwetsbare Burger 

- behoud van een kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch 
geneeskundige diensten; 

- zorg voor kwetsbare groepen verbeteren door expertise van verschillende functies 
van de GGD met elkaar te stroomlijnen; 

- vormgeven de de OGGZ-taak op schaal van Noord-Holland Noord. De GGD is daarin 
de intermediaire organisatie tussen de 24 gemeenten, bevolking, zorg en 
welzijnsinstellingen; 

- bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen. Het gaat om 
mensen die een verhoogd risico lopen om sociaal kwetsbaar te worden en af te 
glijden; 

- verder ontwikkelen van het centrum prostitutiezorg Alkmaar door het aanbod te 
verbreden naar sociaal maatschappelijke begeleiding en uitstaptrajecten voor 
prostituees; 

- de samenwerking met de Veiligheidshuizen en de Centra voor Jeugd en Gezin 
optimaliseren. 

 
Programma Onderzoek, Beleid en Preventie 

- ondersteunen lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten; 
- uitvoeren van de gezondsheidsenquête onder volwassenen en ouderen; 
- verbeteren van de ondersteuning aan directie, sectoren en afdelingen van de GGD 

op het gebied van epidemiologie, beleid en gezondsheidsbevordering. 
 
6. Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland (ISD) 
 
De gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Harenkarspel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe, 
hebben besloten om hun taken op het terrein van sociale zaken per 1 januari 2007 onder te 
brengen in de ISD. Het belangrijkste doel hiervan is om de kwaliteit van de dienstverbetering 
verder te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen. 
 
De activiteiten van de sociale recherche, welke op Noord-Holland Noord-niveau worden 
uitgevoerd, worden via de ISD gecoördineerd. 
 
Voorts zijn bij de GR ISD, middels een bestuurscommissie, het regionaal bureau 
leerlingzaken, het Centrum Jeugdbeleid, het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum en het 
bureau Inburgering ondergebracht. 
 



 
 
 
 

   

 

Jaarstukken 2012 Gemeente Zijpe/ Verbonden Partijen en Participaties 92 

In 2012 is de oude gemeente Schagen toegetreden tot de ISD. Na de HSZ-fusie zal de ISD 
een samenwerkingsverband van twee gemeenten, te weten Hollands Kroon en Schagen, 
zijn. 
 
Speerpunten van beleid in 2012 waren: 
 
Programma bestuur: 

- profileren van de cliëntenraad. De cliëntenraad organiseert opnieuw het aanbod voor 
cliënten om hun aangifte inkomstenbelasting in te vullen. 

 
Programma Onderwijs: 

- zoveel mogelijk kinderen gaan naar school; 
- voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk voorkomen; 
- het terugleiden van jongeren naar een beroepsopleiding om een startkwalificatie te 

behalen; 
- inburgeringsplichtigen zijn gealfabetiseerd. Kunnen lezen en schrijven en deelnemen 

aan het inburgeringsprogramma; 
- laaggeletterden verbeteren hun lees- en schrijfniveau waardoor zij beter zelfstandig 

kunnen functioneren in de maatschappij; 
- zoveel mogelijk jongeren die niet het regulier voortgezet onderwijs kunnen volgen, 

volgen het Voorgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (Vavo). 
 
Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: 

- de uitstroom naar werk met ondersteuning bevorderen; 
- zoveel mogelijk inburgeraars leren de Nederlandse taal en doen kennis op van de 

Nederlandse samenleving; 
- het effect van de werkgeversbenadering verhogen; 
- het niet-gebruik van de bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag verder 

tegengaan; 
- bij zoveel mogelijk mensen die zich melden voor schuldhulpverlening is de situatie 

binnen één jaar gestabiliseerd. 
 
OVERIGE DEELNEMINGEN EN SAMENWERKINGSVORMEN. 
(alleen die deelnemingen/samenwerkingsvormen waar een aanmerkelijk belang aan de orde is) 

 
- N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)  
 
In het kader van het programma Volksgezondheid en milieu streeft onze gemeente naar een 
milieuvriendelijke verwerking van het afval van de inwoners. Daarom is Zijpe destijds 
aandeelhouder geworden van HVC. In de afgelopen jaren is om goed te kunnen inspelen op 
klimaatdoelstellingen, het aanbod en de dienstverlening in deze richting sterk uitgebreid. Dit 
sluit goed aan op het vastgestelde beleid opgenomen in de klimaatvisie van de gemeente. 
 
HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 52 aandeelhoudende gemeenten en 5 
waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van 
aandeelhouders, richt HVC zich - behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement – 
sterk op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden. 
Naast windenergie, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt HVC warmtenetten en 
installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. Ook ondersteunt HVC haar 
aandeelhouders met Energievisies, Klimaatuitvoeringsplannen en plannen voor lokale 
duurzame energiebedrijven. 
 
- Surplus 
 
Sinds 2004 hebben de gemeenten Zijpe, Anna Paulowna, Niedorp, Harenkarspel, Wieringen 
en Wieringermeer het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs overgedragen aan 
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Stichting Surplus. Vanaf 2009 heeft ook de gemeente Schagen haar scholen voor openbaar 
basis- en speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband ondergebracht. Ten aanzien van 
de identiteit stelt het bestuur van Surplus zich de volgende doelen: 

 Het in stand houden van een aan toegankelijkheid en pluriformiteit dienstbaar 
openbaar onderwijs; 

 Het leveren van een bijdrage aan het waar mogelijk uitbreiden van het openbaar 
onderwijs; 

 Het handhaven of verbeteren van de bereikbaarheid en spreiding van het openbaar 
onderwijs; 

 Het op een proactieve wijze onderhouden van een band met de schoolomringende 
omgeving zodat, samen met anderen, gebouwd kan worden aan die omgeving en 
daarmee het bestaansrecht van het openbaar onderwijs kunnen aantonen. 

 
In de stichting is het bestuur van 32 openbare scholen ondergebracht. 
 
Speerpunten van beleid in 2012 waren: 

 een opbrengstgerichte cultuur. De eigenheid en toegevoegde waarde van iedere 
school is voor alle betrokken partijen duidelijk herkenbaar; 

 kindgericht onderwijs. Het onderwijs daagt kinderen uit en faciliteert kinderen om zelf 
binnen en buiten de school kennis en vaardigheden te verwerven; 

 passend onderwijs. Alle scholen hebben het basiszorgprofiel gerealiseerd en zetten 
de expertise gericht in; 

 kwaliteit van leerkrachten. Werkgeverschap is gericht op professionele ontwikkeling 
van medewerkers en Surplus heeft een goed scholings-/ ondersteuningsaanbod voor 
specifieke groepen leerkrachten; 

 reflectie en onderzoek. We prikkelen en ondersteunen onszelf, directeuren en 
locatieleiders in het werken van uit de reflectieve, onderzoekende houding. We gaan 
enkele scholen het traject in naar de geaccrediteerde academische basisschool; 

 partnerschap met ouders. Partnerschap met ouders wordt op alle scholen ontwikkeld. 
Surplus zorgt voor ondersteuning van pilots van scholen die de samenwerking met 
ouders intensiveren, voor het delen van de good practises; 

 regionale verankering. Surplus heeft een zichtbare, sterke positie in de regio door 
een strategische samenwerking binnen Weer Samen Naar School (WSNS), met de 
Pabo, de kinderopvangorganisaties, het Bestuurlijk Overleg Jeugd Onderwijs Zorg 
(BOJOZ), de jeugdzorg en wooncorporaties. 
 

- Noorderkwartier NV  
 
Aan Noorderkwartier zijn de werkzaamheden opgedragen in het kader van de uitvoering van 
de Wet Sociale Werkvoorziening, Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten en 
reïntegratietrajecten in de vorm van Work First. (Zie hiervoor ook de tekst onder 
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid). 
 
- Samenwerkingsverband sociale recherche. 
 
Met ingang van 1 januari 2004 maakt de gemeente Zijpe deel uit van het 
samenwerkingsverband “Samenwerking sociale recherche Noord-Holland-Noord”. 
Aansturing vindt plaats via de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland. 
 
- Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord (NHN) 
 
NHN is de schakel tussen de publieke sector en de marktsector en zet zich in op het 
stimuleren en ontwikkelen van bedrijvigheid. NHN bestaat vier jaar en zit in een transitiefase 
naar een bedrijfsmatige aanpak met een focus op kansrijke en relevante economische 
ontwikkelingen voor de regio. De aanzet hiertoe is gegeven in de evaluaties uit 2010. Uit de 
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evaluaties blijkt dat er verdiencapaciteit ligt voor NHN door met inzet van maatschappelijk 
kapitaal te investeren in economische ontwikkelingen, daarmee bedrijvigheid van de grond te 
krijgen en de eventuele meeropbrengsten terug te laten vloeien.  
 
Voor de komende vijf jaar zet NHN fors in op het ontwikkelen van businesscases waarmee 
zij de aanwezige economie in de regio helpen ontwikkelen en nieuwe bedrijvigheid naar de 
regio haalt. NHN werkt aan een financieringsmodel waarbij de afhankelijkheid van 
overheidssubsidies afneemt en zet samen met overheid en marktpartijen investeringen op 
die ook rendement laten terugvloeien naar de organisatie. Investeringen in 
participatiefondsen en vastgoed leveren tevens een verdienmodel op voor NHN.  
 
De aandeelhouders hebben aangegeven dat zij af willen van een volledige afhankelijkheid 
van overheidsbijdragen. NHN werkt daarom aan:  

 het organiseren van eigen verdiencapaciteit; 

 het ontwikkelen van eigen vermogen; 

 financiële onafhankelijkheid met een bruidschat. 
 
In 2011 en 2012 begrote en werkelijke budgeten en bestuurlijke participatie: 

 
Verbonden partij Budget  

2012 
Werkelijk 
2012 

Budget 
2011 

Werkelijk 
2011 

Intergemeentelijke Sociale 
Dienst KvNH 

€ 348.235 € 343.475  € 339.589 € 342.472 

Milieudienst KvNH € 338.658 € 310.516  € 360.688 € 316.993 

Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar 

€ 43.260 € 43.259  € 44.000 € 45.605 

Surplus     

Regionaal bureau leerlingzaken . € 23.343 € 23.343  € 36.333 € 31.618 

Samenwerkingsverband sociale 
recherche 

In budget ISD    

Veiligheidsregio N-H-N € 140.384 € 136.260  € 145.476 € 143.096 

Gesubsidieerde arbeid Kop NH € 40.628 € 40.628  € 8.080 € 6.732 

VNG en Vereniging Noord-
Hollandse Gem. 

€ 17.285 € 16.809  € 17.589 € 16.572 

G.G.D. € 212.038 € 206.815  € 219.729 € 218.089 

NV Huisvuilcentrale Noord-
Holland 

€ 782.027 € 792.032  € 790.933 € 791.674 

Ontwikkelingsbedrijf N-H-N € 42.501 € 40.146  € 41.784 € 40.146 

 

Verbonden partij Bestuurlijke participatie 

Intergemeentelijke Sociale Dienst KvNH Lid AB (wethouder) 

Milieudienst KvNH Lid AB en DB (wethouder) 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Lid AB (burgemeester) 

Surplus - 

Regionaal bureau leerlingzaken c.a. Lid bestuurscommissie ISD (wethouder) 

Samenwerkingsverband sociale recherche - 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Lid AB (burgemeester) 

Gesubsidieerde arbeid Kop van NH Lid AB (wethouder) en aandeelhouder N.V. 
Noorderkwartier 

VNG en Vereniging Noord-Hollandse Gem. lid 

G.G.D. Lid AB (wethouder) 

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland aandeelhouder 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord Portefeuillehoudersoverleg NHN (wethouder) 

Vereniging Noord-West 8 Lid  (wethouder) opgeheven in 2011 
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2.3.7 Paragraaf Grondbeleid 
 
 

Algemeen 
 
Het gemeentelijk grondbedrijf heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie 
van de programma’s Economie, recreatie en toerisme, Veiligheid en Overige activiteiten. 
Daarnaast kan het grondbeleid grote financiële invloed hebben. De resultaten op de 
grondexploitaties en de bijbehorende financiële risico’s zijn van belang voor de algemene 
financiële positie van de gemeente. 
 

Grondbeleid gemeente Zijpe 
 
Om inzicht te geven in het grondbeleid is de “Nota Grondbeleid gemeente Zijpe” opgesteld. 
Op voorstel van het college heeft de gemeenteraad in februari 2008 de nota vastgesteld. Het 
doel van de nota is het grondbeleid transparant maken door de grondbeleidsinstrumenten 
welke een gemeentebestuur ter beschikking staan te beschrijven en aan te geven hoe 
daarmee wordt omgegaan. Wat het laatstgenoemde betreft gaat het om overeenkomsten 
voor verkoop, verhuur, verpachting, en bruikleen van gemeentegrond. Ook gaat het om de 
aankoop van grond en de financiering van het gemeentelijk grondbedrijf. De kaders voor 
verwerving van grond op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente van strategisch 
belang zijnde locaties krijgen ruimschoots aandacht. 
 
Dit vereist een actievere opstelling inzake de verwerving van grond. Hiervoor wordt onder 
andere als referentiekader een strategische grondkaart gebruikt. Uitgangspunt hierbij is 
sneller te kunnen inspelen op de actualiteit indien zich kansen voordoen. De doelstelling is 
om flexibel en naar bevind van zaken te kunnen inspelen op de diverse ontwikkelingen voor 
bouwlocaties. 
 

Nieuw grondbeleidsinstrument 
 
Per 1 juli 2008 is een fundamenteel gewijzigde Wet op de ruimtelijk ordening (Wro) van 
kracht geworden. Onderdeel daarvan is de grondexploitatiewetgeving. Waar een gemeente 
grond inbrengt in een (woningbouw)project, heeft een gemeente van oudsher de 
mogelijkheid tot kostenverhaal door middel van de koopovereenkomst die gesloten wordt 
met de projectontwikkelaar. De Wro geeft gemeenten thans de bevoegdheid om ook zonder 
dat er gemeentegrond wordt ingebracht met projectontwikkelaars overeenkomsten voor 
kostenverhaal te sluiten ook, waarvoor uiteraard de instemming van alle contractpartijen 
noodzakelijk is. Wil de projectontwikkelaar daar geen medewerking aan verlenen, dan is het 
gemeentebestuur sinds 1 juli 2008 bevoegd haar medewerking aan het project te onthouden.  
 
In de nieuwe WRO/Grondexploitatiewet is de verplichting tot kostenverhaal opgenomen 
(artikel 6.12 Wro). Dit betekent dat de gemeente de gemaakte kosten op de particuliere 
grondeigenaren moet verhalen in het geval deze eigenaar tot ontwikkeling van de gronden 
overgaat. De gemeente mag hier niet van afzien. Indien er sprake is van een bouwplan 
moeten de kosten verhaald worden op de particuliere ontwikkelaar. De criteria hiervoor zijn 
vastgelegd in artikel 6.2.1 van de Bro. en bieden minder speelruimte als momenteel wordt 
gehanteerd. Een ruimere hantering als hierin aangegeven is in strijd met de Wet. 
Kostenverhaal kan per geval worden geregeld via het vaststellen van een exploitatieplan 
door de gemeenteraad. Een anterieure overeenkomst is ook een mogelijkheid. De 
gemeenteraad zal hier een expliciet besluit over moeten nemen. De gemeenteraad kan deze 
bevoegdheid overigens delegeren aan het college. 
 
Om een goede basis te leggen voor kostenverhaal is er een structuurvisie opgesteld. Hierop 
volgend wordt er gewerkt aan een nieuwe notitie bovenwijkse voorzieningen. Hierin dienen 
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de hierop betrekking hebbende zaken en financiële consequenties gedetailleerd te worden 
uitgewerkt om rechtsgeldige samenwerkings- en realiseringsovereenkomsten af te kunnen 
sluiten. 
 

Uitvoering 
 
Het grondbedrijf heeft tot taak om in het kader van het door de gemeente vastgestelde 
ruimtelijke beleid gronden aan te kopen, bouwrijp te maken, bouwrijpe grond te verkopen en 
openbaar gebied woonrijp te maken. Door middel van de jaarrekening en de afzonderlijke 
exploitatieopzetten van de complexen wordt hierover verantwoording afgelegd. 
 
Het grondbedrijf is geen zelfstandige rechtspersoon, maar is ondergebracht bij afdeling 
Openbare werken. De financiële administratie wordt verzorgd door afdeling Financiën. 
Uiteraard is samenwerking tussen genoemde afdelingen en afdeling Ruimte & Wonen van 
groot belang in verband met het streven naar een goede ruimtelijke ontwikkeling van de 
gemeente.  
 
De stand van zaken aangaande de diverse onderhanden zijnde complexen is als volgt: 
 
Woningbouwplan ’t Zand 
Dit complex, bestaande uit de locaties ‘t oost, centrum en noord, omvat 350 woningen en is 
in uitvoering genomen door bouwbedrijf Kuin en Bouwfonds. Met deze bedrijven is een 
anterieure overeenkomst  afgesloten, waarbij de betalingstermijnen zijn vastgelegd.   
 
Het plan bestaat uit 3 fases, plan oost, centrum en noord. 
Plan oost is grotendeels gerealiseerd. Plan centrum is in 2011 van start gegaan en zal in 
2012 worden afgerond.  
Plan noord is nog niet in ontwikkeling genomen. De bestemmingsplanprocedure is nog niet 
opgestart. Met de provincie dient eerst afstemming plaats te vinden over de mogelijkheden 
tot verdere uitbreiding. Dit daar deze gronden liggen buiten het bebouwd gebied, buiten de 
zogenaamde rode contour. Binnen het woningbouwprogramma en de woningbehoefte, ook 
in relatie met de plannen van de fusiegemeenten, zal worden gekeken hoe de verdere 
ontwikkeling plaats gaat vinden.  
 
Bij het tot stand komen van de samenwerkingsovereenkomst, en de financiële vertaling 
hiervan, met bouwfonds is er vanuit gegaan dat in 2012 gestart zou worden met de 
werkzaamheden in plan noord. De betalingen zijn gekoppeld aan het aantal in aanbouw 
genomen woningen per fase. De hiervoor ingeplande data worden niet gehaald en onzeker 
is hoe de verdere ontwikkeling gaat plaatsvinden. De overeengekomen eindtermijn van 2018 
wordt sowieso niet gehaald. Dit betekent dat de gelden later binnenkomen en de uiteindelijke 
opbrengst lager wordt. De financiering van de  winstbestemming en de hieruit te realiseren 
voorzieningen moet worden bijgesteld en opnieuw afgewogen te worden  
Ter afdekking van eventuele verliezen is een voorziening voor dit complex gevormd van 
€ 1.780.839. 
 
Bedrijventerrein Kolksluis ’t Zand 
De hiervoor benodigde gronden zijn in bezit van de gemeente. De voortgang is traag mede 
doordat de provincie een nieuwe commissie heeft ingesteld, de commissie ARO. Deze 
commissie beoordeelt vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure de nut en noodzaak 
en stelt eisen aan de landschappelijke inpassing waar aan moet worden voldaan. Deze 
procedure dient te worden gevolgd voor alle voorgenomen uitbreidingen buiten de rode 
contour. Vervolgens zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart en de 
exploitatiebegroting door de raad worden vastgesteld, zodat dit complex in exploitatie kan 
worden genomen. 
De boekwaarde van de grond  bedraagt € 17,68 per m2. 
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Aangezien er onzekerheid bestaat of het bedrijventerrein wel mag worden aangelegd door 
de provincie, is er een voorziening voor dit complex gevormd ad € 1.880.654 om eventuele 
verliezen af te dekken. 
 
Plan Brede School Burgerbrug 
In het collegeprogramma is de bouw van een Brede School  opgenomen in het 
noordwestelijke kwadrant van het dorp nabij het Meester Bollplein.  
De totale grondpositie bedraagt 15.640 m2. 
Vanwege de slechte vooruitzichten in de woningbouw en het provinciaal beleid is besloten 
om slechts enkele kavels in combinatie met de brede school te gaan ontwikkelen.  
De doorgang hiervan en de mogelijkheid tot uitgifte van enkele woningbouw kavels is 
afhankelijk van het oordeel van de commissie ARO. Een verdere uitbreiding wordt 
momenteel niet beoogd vanwege de slechte vooruitzichten op de woningmarkt.  
 
Vanwege het stringente beleid van de provincie bij woninguitbreidingen en de slechte 
vooruitzichten in de woningbouwmarkt is de verwachting dat op de korte en wellicht 
middellange termijn geen verdere woningbouw zal gaan plaatsvinden op deze locatie. In de 
raad van december 2011 is besloten de grond te gaan afwaarderen met een bedrag van  
€ 82.892 tot € 12,50 ten opzichte van een boekwaarde van € 17,80 prijspeil 1 januari 2011. 
De boekwaarde bedraagt per 1 januari 2013 bedraagt € 12,50 per m2. 
 
Plan Brede School Sint Maartensbrug   
Na verwerking van de laatste aankoop van grond van Gebr. Hopman te Petten in december 
2010 bedraagt de grondpositie 45.415 m2.  Deze aankoop was noodzakelijk om te komen tot 
een beter totaal plan, waarbij tevens een verantwoord lager waterpeil kan worden 
gerealiseerd. De boekwaarde van de grond bedroeg per 1 januari  2011 € 21,66 per m2 bij 
een grondpositie van 31.815 m2. 
 
Om financiële redenen is, vanwege het marktsentiment en het beleid van de provincie zoals  
aangegeven bij de Brede School in Burgerbrug, in de raad van december 2011 besloten de 
grond af te waarderen tot € 15,00 per m2 voor een bedrag van € 211.888.  
Tezamen met Burgerbrug bedraagt de afwaardering € 294.780, welke wordt gedekt door een 
bijdrage van de Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf. 
De boekwaarde van de grond per 1 januari 2013 bedraagt € 14,86 per m2. 
 
Compensatie gronden 
Deze gronden, groot ruim 15 hectare, zijn gelegen aan de Korte Belkmerweg in ’t Zand. 
Deze gronden zijn destijds aangekocht om zo mogelijk als compensatie te dienen voor 
vervangende grond bij woningbouw in ’t Zand. Daar hier geen gebruik van is gemaakt zal 
deze grond worden verkocht zodra de prijzen wat zijn aangetrokken. Deze boekwaarde is 
een reële inschatting van de marktwaarde van deze grond, welke gunstig is gelegen, in 2 
rechthoekige aaneengesloten percelen, aan de openbare weg.  
De boekwaarde van de grond bedraagt € 8,01 per m2. 
 
Gronden Rietweg/Achterweg 
Deze gronden zijn reeds lang in bezit van de gemeente en kunnen mogelijk worden benut bij 
een verdere centrumvorming van Groote Keeten.  Onlangs is gebleken dat de geleverde 
grond voor aanleg van de wegomlegging Groote Keeten abusievelijk niet was verwerkt in de 
laatste jaarrekening. In de raad van december 2011 is besloten dit te herstellen en het 
bedrag ad € 188.276 ten laste te brengen van het Saldo baten en lasten 2011.  
De boekwaarde van de grond bedraagt € 12,10 per m2 
 
Gronden nabij Duinweg Groote Keeten 
Het betreft hier de aankoop in 2010 van een perceel grond van 7000 m2, welke na 
omlegging van de Duinweg de bestemming van weg heeft verloren. Deze grond is 
overgenomen van het waterschap Hollands noorderkwartier en is ingericht als natuurstrook. 
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Wellicht kan een deel van de grond worden aangewend voor een beperkte uitbreiding van 
het bebouwde oppervlak van een nog te bouwen hotel/restaurant. De boekwaarde bedraagt 
€ 5,17 per m2. 
 

Grondpositie 
 
De gemeente heeft in een aantal kernen landbouwgrond in eigendom, welke percelen te 
zijner tijd ontwikkeld kunnen worden voor woningbouw, uitbreiding bedrijventerrein of 
natuurdoeleinden. Hiertoe zal uiteraard de agrarische bestemming door herziening van het 
bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Daarnaast bezit de gemeente agrarische grond 
op diverse locaties in het landelijk gebied, soms afkomstig uit legaten, welke percelen 
langdurig zijn verpacht. Indien deze gronden vrijkomen van verpachting, wordt beoordeeld of 
ze voor verkoop in aanmerking komen. 
 
Voor percelen die kortdurend worden verpacht, en niet kunnen worden ingezet voor nieuwe 
ontwikkelingen, wordt verkoop pas overwogen indien deze percelen in de markt een goede 
prijs kunnen opbrengen. 
 

Risico’s in de grondexploitatie 
 
Als algemene risico’s in de grondexploitatie kunnen worden genoemd: 

 Conjunctuur- en renterisico’s waardoor de vraag naar bouwgrond kan dalen en waardoor 
renteverliezen kunnen ontstaan; 

 Verandering in woon- en werkvoorkeuren en behoeftes tussen tijdstip van het tot stand 
komen van het plangebied en het moment van aanbieden van de bouwgrond, waardoor 
het product niet meer aansluit op de vraag; 

 Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van de aankoopprijzen; 

 Milieurisico’s; 

 Planschadeclaims; 

 Onvolledig kostenverhaal in geval van particuliere exploitaties; 

 Consequenties van het voor bepaalde locaties verplichte archeologisch onderzoek; 

 Consequenties van het verplichte ecologisch onderzoek; 

 Uitkomsten van de watertoets. 
 
De gemeente heeft gronden in bezit welke niet in het grondbedrijf zijn opgenomen en 
kortdurend of  langjarig worden verpacht. Het gaat hierbij om de volgende grondposities. 
 
Nr. Plaats Locatie Pacht Oppervlakte 

1 Schagerbrug Oude trambaan, GZ sectie D nr.  3858 ged.  kortdurend  0.6 hectare 

2 Schagerbrug Achter de J.A de Boerstraat, vh. Benedictus. GZ 
sectie D nr. 3966 ged.  

kortdurend  1,1 hectare 

3 Schagerbrug Westfriesedijk nabij sportvelden,  
GZ sectie D nr. 742 

kortdurend    2  hectare 

4 Schagerbrug Westfriesedijk nabij Huize van Strijen, 
GZ sectie D nr. 838 

langjarig 3,1 hectare 

5 Sint 
Maartensbrug 

Sint Maartensweg zuidoost zijde dorp, 
GZ sectie A nr. 960 ged. 

kortdurend 1,4 hectare 

6 Callantsoog Percelen nabij Abbestederweg,  GC sectie D nrs. 
105, 112, 1558, 311 en 3.13    

langdurig 5,1 hectare 
 

7 Callantsoog Mineweg/ Rietweg, GC sectie C nr. 674 langjarig  2   hectare 

8 Callantsoog Wegje van Callas GC sectie C nr. 55, 675 en 677  kortdurend 1,7 hectare 

9 Callantsoog Wegje van Callas GC sectie C nr. 66, 73 en 74 kortdurend 2,5 hectare 

10 Oudesluis Korte Ruigeweg, nabij nr. 49, GZ sectie A nr. 364 
en 1168 

langjarig 1,6 hectare 
 

11  Oudesluis Achter Melchiorstraat, GZ sectie A nr. 
2372, 2389 en 2390 

Kortdurend  3,1 hectare 
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De nummers 1 en 2 zijn leidingstroken. De nummers 6 en 7 kunnen worden ingebracht in 
Boskerpark. Nummer 11 kan (deels) worden ingebracht voor woningbouw in Oudesluis. 
 
Voor de bovengenoemde categorie gronden is het risico nihil. De waarde van deze gronden, 
totaal  ca. 24,2 hectare, ligt aanzienlijk hoger dan de boekwaarde. De totale boekwaarde per 
31 december 2012 bedraagt € 194.303. Hier wordt niet meer op afgeschreven. 
 
De gronden opgenomen in het grondbedrijf worden hierna vermeld. Met name bij de gronden 
in Burgerbrug, Sint Maartensbrug en ’t Zand, moet worden bezien hoe de verdere 
ontwikkeling van de woningbouw gaat plaatsvinden. Het woningbouwbeleid in de nieuwe 
gemeente en de markt zullen bepalend zijn voor de risico’s binnen de verschillende 
complexen. Resumerend kan worden gesteld,  mede vanwege de recente afwaarderingen, 
dat de risico’s aanvaardbaar zijn. De risico’s kunnen naar verwachting worden gedekt binnen 
de voorziening grondexploitatie en de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf. Zie 
verdere vermelding in de paragraaf weerstandvermogen. 
 

De financiële positie van het grondbedrijf 
 
De geraamde resultaten voor de complexen onderhanden werk per 1 januari 2013 bedragen: 

 
(bedragen x € 1.000) 

Complexen onderhanden werk Resultaat 

Woningbouwplan 't Zand nihil 
  

 
De geraamde boekwaarden van de niet in exploitatie genomen complexen bedragen per  
1 januari 2013 

(bedragen x € 1.000) 

Niet in exploitatie genomen complexen boekwaarde m2 per m2 

Gr. Groote Keeten Achterweg/ Rietweg 524 43.337 € 12,10 
Compensatiegronden 't Zand 1.219 152.120 € 8,01 
Bedrijventerrein Kolksluis 2.793 146.691 € 17,68 
Plan Brede school St Maartensbrug 675 45.415 €  14,86 
Plan Brede school Burgerbrug 196 15.640 € 12,50 
Grond nabij Duinweg Groote Keeten 36 7.000 €    5,17 
    

 
 
Om eventuele verliezen op de complexen Woningbouw ’t Zand en Bedrijventerrein Kolksluis 
af te dekken is een voorziening ad € 3.661.493 gevormd. 
De algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf bevat op 31 december 2012 een saldo van 
ongeveer € 793.000. Daarmee kunnen naar verwachting de mogelijke risico’s op de overige 
complexen worden afgedekt..
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3. JAARREKENING



3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 GEMEENTE ZIJPE

Activa

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2012 Ultimo 2011

Vaste activa

Immateriële vaste activa

- Kosten sluiten geldleningen

- Kosten onderzoek en ontwikkeling 18              13                 

18                  13             

Materiële vaste activa

- Investeringen met een economisch nut

 - gronden uitgegeven in erfpacht 20              20                 

 - overige investeringen met economisch nut 19.181       17.953          

- Investeringen in de openbare ruimte met

  maatschappelijk nut 3.773         3.865            

22.974           21.838      

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan:

 - Deelnemingen 79              79                 

79              79                 

- Leningen aan:

 - Woningbouwcorporaties -             755               

-             755               

- Overige langlopende leningen 1.978         1.714            

- Overige uitzettingen met rentetypische
  looptijd > 1 jaar

- Bijdragen aan activa in eigendom v. derden 309            338               

2.366             2.886        

Totaal vaste activa 25.358           24.737      

Vlottende activa

Voorraden

- Grond- en hulpstoffen:

 - Niet in exploitatie genomen bouwgronden 3.363         5.243            

 - Grond- en hulpstoffen 3                6                   

3.366         5.249            

- Onderhanden werk

 - Bouwgronden in exploitatie 222            1.394            

222            1.394            

3.588             6.643        

Uitzettingen met een rentetypische looptijd

< 1 jaar

- Vorderingen op openbare lichamen 2.491         2.237            

- Verstrekte kasgeldleningen -                

- Overige vorderingen 606            646               

3.097             2.883        

Liquide middelen

- Kassaldi 1                   

- Bank- en girosaldi 253            2.922            

253                2.923        

Overlopende activa 2.316             2.374        

Totaal vlottende activa 9.254             14.823      

Totaal activa 34.612           39.560      
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Passiva

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2012 Ultimo 2011

Vaste passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserve 3.328         4.439            

- Bestemmingsreserves:

 - voor egalisatie van tarieven 184            229               

 - overige bestemmingsreserves 11.529       12.184          

15.041       16.852          

Nog te bestemmen rekeningresultaat 1.249         1.007            

16.290           17.859      

Voorzieningen

- Verplichtingen en verliezen 405            463               

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen 3.770         7.740            

- Van derden verkregen middelen 85              60                 

4.260             8.263        

Vaste schulden met een rentetypische

looptijd > 1 jaar

- Obligatieleningen

- Onderhandse leningen van:

 - binnenlandse pensioenfondsen en

   verzekeringsinstellingen

 - binnenlandse banken en overige

   financiële instellingen 7.700         8.905            

 - overige binnenlandse sectoren 390            284               

8.090         9.189            

- Door derden belegde gelden 331            266               

- Waarborgsommen 1                1                   

8.422             9.456        

Totaal vaste passiva 28.972           35.578      

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een

rentetypische looptijd < 1 jaar

- Bank- en girosaldi 1.366         222               

- Overige schulden 2.346         1.914            

3.712             2.136        

Overlopende passiva 1.928             1.846        

Totaal vlottende passiva 5.640             3.982        

Totaal passiva 34.612           39.560      

Borg- en garantstellingen 3.974        
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3.2 PROGRAMMAREKENING OVER JAAR 2012

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012 Begroting 2012

voor wijziging na wijziging

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Bestuur en directie 14              2.806             2.792-        2.338         6.367             4.029-            

Samenlevingszaken 2.412         8.411             5.999-        2.265         9.434             7.169-            

Middelen 3.100         383                2.717        2.782         999                1.783            

Ruimte en wonen 469            3.150             2.681-        990            6.023             5.033-            

Openbare werken 929            7.930             7.001-        3.572         11.967           8.395-            

Totaal gerealiseerde pro-

grammabaten en -lasten 6.924         22.680           15.756-      11.947       34.790           22.843-          

Algemene dekkingsmiddel-
en/onvoorzien 15.511       519                14.992      15.929       431                15.498          

Gerealiseerd resultaat 

voor bestemming 22.435       23.199           764-           27.876       35.221           7.345-            

Mutaties in reserves:

Bestuur en directie 70              70             934            934               

Samenlevingszaken 21              172                151-           576            165                411               

Middelen 19              21                  2-               161            21                  140               

Ruimte en wonen 172            172           1.013         320                693               

Openbare werken 167            167           2.502         499                2.003            

Algemene dekkingsmiddel-
en/onvoorzien 411            1                    410           5.669         2.338             3.331            

Totaal mutaties reserves 860            194                666           10.855       3.343             7.512            

Gerealiseerd resultaat 
na bestemming 23.295       23.393           98-             38.731       38.564           167               
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(bedragen x € 1.000)

Realisatie Realisatie

2012 2011

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Bestuur en directie 1.551         5.616             4.065-        136            2.898             2.762-            

Samenlevingszaken 2.582         8.416             5.834-        3.124         8.652             5.528-            

Middelen 2.464         232                2.232        3.054         299                2.755            

Ruimte en wonen 831            4.110             3.279-        668            3.869             3.201-            

Openbare werken 5.570         11.815           6.245-        1.109         8.796             7.687-            

Totaal gerealiseerde pro-

grammabaten en -lasten 12.998       30.189           17.191-      8.091         24.514           16.423-          

Algemene dekkingsmiddel-
en/onvoorzien 15.988       367                15.621      16.781       459                16.322          

Gerealiseerd resultaat 

voor bestemming 28.986       30.556           1.570-        24.872       24.973           101-               

Mutaties in reserves:

Bestuur en directie 549            549           140            140               

Samenlevingszaken 48              216                168-           251            185                66                 

Middelen 95              21                  74             34              21                  13                 

Ruimte en wonen 515            320                195           494            144                350               

Openbare werken 767            499                268           606            19                  587               

Algemene dekkingsmiddel-
en/onvoorzien 4.239         2.338             1.901        1.172         1.220             48-                 

Totaal mutaties reserves 6.213         3.394             2.819        2.697         1.589             1.108            

Gerealiseerd resultaat 
na bestemming 35.199       33.950           1.249        27.569       26.562           1.007            
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3.3 TOELICHTINGEN

3.3.1 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN

Bij het samenstellen van de jaarrekening is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten toegepast (B.B.V.).

Voor zover niet anders vermeld zijn activa gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kan voorts worden opgenomen
een redelijk deel van de indirecte kosten.
Voor zover niet anders vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN

Bij de analyse en verklaring van de begrotingsoverschrijdingen van kredieten en exploitatiebudgetten is een 
classificatie, conform het B.B.V. aangegeven. De classificaties zijn aangegeven met een nummer. Hierna
volgt een toelichting van de betreffende nummers:

1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
    inkomsten;
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden 
    gesignaleerd;
3. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant
    ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd;
4. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men 
    tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend;
5. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd
    omdat dit bijvoorbeeld bij  nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezicht-
    houder blijkt. Deze overschrijdingen zijn geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar;
6. Id. p. 5, maar dan zijn de overschrijdingen geconstateerd na het verantwoordingsjaar;
7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen), waarvan de gevolgen voornamelijk 
    zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar van investeren;
8. Id. p. 7, maar dan worden de gevolgen zichtbaar in de afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren.

NB. 
Overschrijdingen die het gevolg zijn van meer toegerekende interne uren dan begroot. Deze worden
binnen de exploitatie gecompenseerd door minder toegerekende uren op andere programma's.

BALANS

Immateriële vaste activa
Deze activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met de door de Raad vastgestelde
afschrijvingstermijnen voor de verschillende posten en/of eventuele beschikkingen over reserves voor zover
het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. De afschrijvingstermijnen zijn
vermeld in de staat van activa bij de jaarrekening.

Materiële vaste activa
De gebouwen, water- en wegenbouwkundige werken, de duurzame bedrijfsmiddelen en de kapitaaluitgaven
zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de voor de verschillende activa geldende
afschrijvingen (lineair of annuïtair), eventuele aanwendingen van reserves en ontvangen investeringssubsidies.
De activa met een relatief gering aanschaffingsbedrag worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de
rekening van baten en lasten gebracht.

De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen uitgifteprijs van eerste uitgifte. 
De in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen registratiewaarde.
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De geactiveerde investeringen in activa met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd op basis van het
gestelde in de verordening ex art.212, de nota afschrijvings- en activeringsbeleid dan wel op basis van
afzonderlijke raadsbesluiten.
De afschrijvingsmethode is vastgelegd in de door de raad vastgestelde verordening ex art. 212 en de 
nota afschrijvings- en activeringsbeleid. 

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele aflossingen.
Deelnemingen worden in afwijking hiervan gewaardeerd tegen marktwaarde indien deze waarde lager is dan
de verkrijgingprijs.
De bijdragen in activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte
bijdrage verminderd met afschrijvingen.
Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan. Uitzettingen
met een resterende looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa.

Voorraden
De grondvoorraden van de in exploitatie genomen gronden zijn opgenomen tegen de werkelijke
productiekosten (aankopen, bouw- en woonrijpmaken, rente, etc.) minus de opbrengsten uit verkopen.
Verliezen worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Voor het nemen van winsten wordt
het voorzichtigheidsprincipe toegepast. Het verschil tussen de negatieve boekwaarde en de geraamde nog
te maken kosten wordt als gerealiseerde winst beschouwd. Met de geraamde nog te realiseren opbrengsten
wordt geen rekening gehouden.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden
met de nominale waarde van de vorderingen verrekend.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgens de programmarekening.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te 
  schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen 
   waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.
- 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.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen
van vergelijkbaar volume. Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd.

Resultaatbepaling

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings-
grondslagen. Lasten, voor zover materieel, worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord op het moment waarop deze als gerealiseerd kunnen worden
beschouwd. De afschrijvingen vinden plaats conform de door de raad vastgestelde nota afschrijvings- en
activeringsbeleid.

Risico’s, rechten en voorwaardelijke/onzekere verplichtingen

Voor zover de gemeente belangrijke financiële risico’s (bijv. claims, lopende rechtszaken, geschillen, e.d.)
loopt, zijn deze elders in de risicoparagraaf vermeld.
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3.3.2 TOELICHTING OP DE BALANS

Immateriële vaste activa

Bedragen x € 1.000

2012 2011
Kosten onderzoek en ontwikkeling 18               13               

18               13               

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde Investe- Vermin- Afschrij- Boekwaarde
01-01-2012 ringen deringen vingen 31-12-2012

Kosten onderzoek en ontwikkeling 13               11           3              3                 18               
13               11           3              3                 18               

De investering betreft het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan en wordt in 5 jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa

Erfpachtgronden
Voor de erfpachtgronden is als boekwaarde opgenomen de uitgifteprijs van de eerste uitgifte, zijnde 
totaal € 20.000. Deze erfpachten zijn voornamelijk uitgegeven ten behoeve van recreatiewoningen in 
Callantsoog. Voor een aantal percelen is de intentie uitgesproken deze aan de erfpachters te verkopen.
Op basis van taxaties in verband met herziening van deze canons kan een opbrengst worden geraamd
van € 3.000.000.

Bedragen x € 1.000

2012 2011
Specificatie materiële vaste activa met een economisch nut.
Gronden en terreinen 230             230             
Gebouwen 8.331          7.409          
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 8.830          8.486          
Vervoermiddelen 728             752             
Machines, apparaten en installaties 532             512             
Overige materiële vaste activa 530             564             

19.181        17.953        

Specificatie materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.165          3.326          
Machines, apparaten en installaties 486             423             
Overige materiële vaste activa 122             116             

3.773          3.865          

Afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa met een maatschappelijk nut:
Gronden en terreinen 20 jaar
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5, 10, 20 en 30 jaar
Machines, apparaten en installaties 15 jaar
Overige materiële vaste activa 1, 8, 10, 20 en 25 jaar
Voor de dekking van diverse investeringen met een maatschappelijk nut zijn de algemene reserve en de 
reserve Integrale Ruimtelijke Visie beschikbaar.
Het verloop van de posten is als volgt:

Grond-,
Gronden en weg- en Vervoer- Machines, Overige

terreinen Gebouwen water. wrk. Middelen app./instal. MVA Totaal
MVA Bedragen x € 1.000

econ.nut

BW 1-1-11 230          7.409          8.486      752          512             564             17.953    
Investering 1.338          666         65            129             131             2.329      
Bijdragen 3-                 6-                 9-             
Afschrijving 416-             322-         89-            106-             159-             1.092-      
BW 31-12-11 230          8.331          8.830      728          532             530             19.181    

Cum.afschr. 118          5.975          1.792      413          498             493             9.289      
Cum. invest. 348          14.306        10.622    1.141       1.030          1.023          28.470    
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Grond-,
Gronden en weg- en Vervoer- Machines, Overige

terreinen Gebouwen water. wrk. Middelen app./instal. MVA Totaal
MVA Bedragen x € 1.000

maat.nut

BW 1-1-11 3.326      423             116             3.865      
Investering 369         75               28               472         
Bijdragen 278-         278-         
Afschrijving 252-         12-               22-               286-         
BW 31-12-11 -           -              3.165      -           486             122             3.773      

Cum.afschrijv. 2.761      26               191             2.978      
Cum. invester. 5.963      512             313             6.788      

De belangrijkste investeringen en verminderingen in het afgelopen jaar waren:
Investering Vermindering

Bedragen x € 1.000

Uitbreiding huisvesting obs Petten 34               
Vervanging 7e en 8e lokaal Petten 597             
Tijdelijke huisvesting HSZ 644             
Reconstructie dorpsplein Callantsoog 126             126             
Wandelpadennetwerk Zijpe 40               40               
Aanpassing bushaltes Callantsoog 36               36               
Aanpak Jewelweg/Schoolstraat 71               
Riolering Melchiorstraat/Sportlaan 479             
Rioolplan W t Hartplein 37               
Basisrioleringsplan 't Zand 39               
Aanpassing rioogemalen 84               
Vervanging VW transporter 49               
Bluswatervoorzieningen 75               
72 ademluchttoestellen 46               
Speeltoestellen 35               
Ombouw noodtrap Multitreffer 44               
Hardware automatisering 34               
Svn duurzaamheidsleningen 776             

Gemeentewoningen en garages
De gemeente heeft een aantal woningen en garages in eigendom, welke worden verhuurd aan particulieren
en als dienstwoning. De verhuur betreft 6 woningen en 12 garages. De boekwaarde is nihil. Bij eventuele
verkoop kan gebaseerd op eerdere verkopen een opbrengst worden geraamd van € 1.500.000.

Financiële vaste activa

2012 2011
Bedragen x € 1.000

Deelnemingen:
Aandelenkapitaal NV Bank Nederlandse gemeenten 9                 9                 
Aandelenkapitaal NV Houdstermaatschappij (vh Gasbedrijf) 58               58               
Aandelen NV Huisvuilcentrale 1                 1                 
Obligaties 10               10               
Ontwikkelingsbedrijf NH-Noord 1                 1                 

79               79               

Leningen:
Bedragen x € 1.000 Boekwaarde Vermeer- Aflos- Boekwaarde

1-1-2012 deringen singen 31-12-2012
Leningen aan woningbouwcorporaties 755         755             -             
Overige langlopende leningen 1.429      776          617             1.588          
Geldleningen sociale zaken 285         105          390             

2.469      881          1.372          1.978          
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Bijdragen aan activa in eigendom van derden:
Bedragen x € 1.000 Boekwaarde Vermeer- Boekwaarde

1-1-2012 deringen Afschrijving 31-12-2012
Verbouw jeugdgebouw Hyksos 148         15               133             
Bijdragen tennisbanen 16           4                 12               
Bijdrage renovatie dorpshuis Callantsoog 31           2                 29               
Bijdrage N9 143         8                 135             

338         -           29               309             

Lopende investeringskredieten:

Voor een specificatie van de lopende investeringskredieten wordt verwezen naar het Overzicht 
Investeringskredieten 2012. Voor een toelichting over de classificeringen wordt verwezen naar de 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

De volgende kredieten worden in 2012 afgesloten met een overschrijding van het krediet:

Bluskleding 1                 
4 valbeveiligingen 1                 
72 ademluchttoestellen 3                 
Vervanging 7e en 8e lokaal obs Petten 1                 
Urnenmuur begraafplaats Petten 1                 
Vervanging VW transporter 2                 

8. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen), waarvan de gevolgen voornamelijk 
    zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren;

Onder de Niet uitgevoerde kapitaalwerken worden bij het opstellen van de begroting de uren van
(voornamelijk) openbare werken en ruimte en wonen geraamd. De werkelijke uren worden verantwoord op 
de investeringen waarvoor deze zijn gemaakt. In 2012 werd op basis van de gemaakte uren € 181.000
toegerekend aan de investeringen, terwijl er € 299.000 was begroot.

Vlottende activa 2012 2011

Bedragen x € 1.000

Voorraden 7.249          6.643          
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 3.097          2.883          
Liquide middelen 253             2.923          
Overlopende activa 2.316          2.374          

12.915        14.823        

Voorraden: Boekwaarde Vermeer- Verkopen/ Boekwaarde
1-1-2012 deringen verminder. 31-12-2012

Bedragen x € 1.000

Grond- en hulpstoffen
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden 5.243      5.243          
- Overige grond- en hulpstoffen 6             3                 3                 
Onderhanden werk
- Bouwgronden in exploitatie 1.394      609          2.003          

6.643      609          3                 7.249          
Voorziening grondexploitatie -          3.361-       3.361-          

6.643      2.752-       3                 3.888          

Overschrijding

Bedragen x € 1.000
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Het verloop van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en het onderhanden werk is als volgt:

Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2012 5.243      1.394          
Vermeerderingen:
- Grondverwerving
- Bovenwijkse voorzieningen 519             
- Woonrijpmaken 90               
- Overige bedrijfskosten
- Winstname
- Rente

-          609             
Verminderingen:
- Grondverkopen en pachten
- Naar Niet in exploitatie
- Verliesneming

-          -             
Boekwaarde per 31 december 2012 5.243      2.003          
Voorziening grondexploitatie 1.880-      1.781-          

3.363      222             

Naast de voorziening grondexploitatie is er nog een algemene bedrijfsreserve grondbedrijf ad € 793.000 
als buffer voor de grondexploitatie.

2012 2011
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar: Bedragen x € 1.000

Vorderingen op openbare lichamen:
- BTW-compensatiefonds 2.235          1.680          
- Overige vorderingen op openbare lichamen 256             557             
Overige vorderingen:
- vorderingen op derden 233             315             
- Rijksbelastingvorderingen -             
- belastingvorderingen 258             224             
- vorderingen bijstandsverlening 197             207             

3.179          2.983          
Af voorziening voor:
- debiteuren in het kader van bijstandsverlening 24-               43-               
- belastingdebiteuren 44-               15-               
- overige debiteuren 14-               42-               
Totaal 3.097          2.883          

Van de overige vorderingen op openbare lichamen was medio maart 2013 nog € 193.000 te ontvangen.
Van de overige vorderingen op derden was medio maart 2013, na aftrek van de voorziening voor 
oninbaarheid, nog circa € 95.000 te ontvangen. Het saldo van de openstaande belastingdebiteuren was
medio maart 2013, na aftrek van de voorziening voor oninbaarheid, ongeveer € 91.000.
De vordering BTW-compensatiefonds wordt in juni/juli 2013 ontvangen.

2012 2011
Bedragen x € 1.000

Liquide middelen:
Kas 1                 
Giro 13               
Bank 253             2.909          

253             2.923          

2012 2011
Bedragen x € 1.000

Overlopende activa:
Vooruitbetaalde bedragen 14               6                 
Belastingen 1.676          1.642          
Overige overlopende activa 626             726             

2.316          2.374          

Niet in exploitatie Onderhanden werk
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Eigen vermogen Saldo Stortingen Onttrek- Saldo

01-01-2012 kingen 31-12-2012
Bedragen x € 1.000

Algemene reserve 4.439      1.111          3.328          
Bestemmingsreserve egalisatie tarieven 229         45               184             
Bedrijfsreserve grondbedrijf 792         792             
Overige bestemmingsreserves 11.392    1.867       2.522          10.737        

16.852    1.867       3.678          15.041        
Nog te bestemmen rekeningresultaat 1.007      1.249       1.007          1.249          

Totaal eigen vermogen 17.859    3.116       4.685          16.290        

De bestemmingsreserve voor egalisatie tarieven betreft de Reserve afvalstoffenheffing.
De bestemming van het rekeningresultaat zal gelijktijdig bij de vaststelling van de rekening worden bepaald.

Voorzieningen Saldo Stortingen Onttrek- Saldo

01-01-2012 kingen 31-12-2012
Bedragen x € 1.000

Verplichtingen en verliezen 463         16            74               405             
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 7.740      665          4.635          3.770          
Van derden verkregen middelen 60           25            85               

8.263      706          4.709          4.260          
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Staat van Reserves en Voorzieningen
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(saldo jaarrek./

onttrekk res./ her-

Saldo stortingen schikking

Nummer Omschrijving 1 jan 2012 exploitatie)

Reserves met een algemene bestemming

910.000 Algemene reserve 4.439.307 457.372

910.001 Batig saldo rekening boekjaar 1.007.274

TOTAAL ALGEMENE RESERVES 5.446.581 457.372 0

Reserves met een specifieke bestemming

910.009 Alg.bedrijfsres. Grondbedrijf 792.681

910.010 Reserve Dorpsplein C'oog 359.935 499.300

910.011 Res Invest.budg Sted.Vern. 325.418

910.012 Reserve project waterberging 243.741

910.013 Reserve automatisering 82.430

910.015 Reserve WMO 300.000

910.016 Res regio arr.BT Kop v NH 4.000

910.017 Aanleg subs. infrastr. wegen 376.083

910.018 Reserve derde wethouder 163.000

910.019 Res.aankoop kunstvoorwerpen 41.458 2.500

910.020 Reserve fin.invest.ec.nut 2.775.992

910.021 Reserve fin.invest.maat.nut 362.551

910.022 Res dekking nieuwe bel.voorn. 758.399 1.880.197

910.023 Res. best.- en structuurplannen 169.386

910.024 Res.huisv.midd. onderwijs 3.185.791 213.972

910.025 Res. toeristische infrastructuur 66.066

910.026 Res. Integrale Ruimtelijke Visie 324.304

910.027 Reserve afvalstoffenheffing 228.567

910.028 Res. verbouw gemeentehuis 1.001.193

910.029 Reserve opleidingen 7.612

910.030 Reserve bereikbaarheid kust 393.587

910.031 Reserve Archeologiebeleid 44.621

910.032 Reserve GOA 51.041

910.033 Reserve wwb inkomensdeel 90.659

910.034 Reserve milieu 50.000

910.035 Reserve economische zaken 100.000

910.036 Reserve gymnastiekmateriaal 94.405 21.422

910.037 Reserve Jeugd Sport Fonds 20.000

910.038 Reserve Svn duurz.lening 300.000

910.039 Res.reg.project Kompas NoKo 20.125

TOTAAL BESTEMMINGRESERVES 12.412.920 2.937.516 0

TOTAAL RESERVES 17.859.501 3.394.888 0

      STORTINGEN  2012
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(Saldo

jaarrekening/ her-

stortingen (aanwending schikking Saldo

Nummer Omschrijving reserves)  reserve) 31 dec 2012

Reserves met een algemene bestemming

910.000 Algemene reserve 1.568.820 3.327.858

910.001 Batig saldo rekening boekjaar 1.007.274 0

TOTAAL ALGEMENE RESERVES 2.576.094 0 0 3.327.858

Reserves met een specifieke bestemming

910.009 Alg.bedrijfsres. Grondbedrijf 792.681 2)

910.010 Reserve Dorpsplein C'oog 126.333 732.902 2)

910.011 Res Invest.budg Sted.Vern. 6.521 318.897 2)

910.012 Reserve project waterberging 48.846 194.896 2)

910.013 Reserve automatisering 82.430 0 2)

910.015 Reserve WMO 20.000 280.000 2)

910.016 Res regio arr.BT Kop v NH 2.000 2.000 2)

910.017 Aanleg subs. infrastr. wegen 63.978 312.105 2)

910.018 Reserve derde wethouder 163.000 0 2)

910.019 Res.aankoop kunstvoorwerpen 14.915 29.043 2)

910.020 Reserve fin.invest.ec.nut 1.447.306 1.328.686 2)

910.021 Reserve fin.invest.maat.nut 98.017 264.534 2)

910.022 Res dekking nieuwe bel.voorn. 940.279 1.698.317 2)

910.023 Res. best.- en structuurplannen 169.386 0 2)

910.024 Res.huisv.midd. onderwijs 3.399.763 2)

910.025 Res. toeristische infrastructuur 66.066 2)

910.026 Res. Integrale Ruimtelijke Visie 248.652 75.652 2)

910.027 Reserve afvalstoffenheffing 45.395 183.172 1)

910.028 Res. verbouw gemeentehuis 105.632 895.561 2)

910.029 Reserve opleidingen 7.612 2)

910.030 Reserve bereikbaarheid kust 2.450 391.137 2)

910.031 Reserve Archeologiebeleid 44.621 2)

910.032 Reserve GOA 51.041 2)

910.033 Reserve wwb inkomensdeel 90.659 2)

910.034 Reserve milieu 50.000 2)

910.035 Reserve economische zaken 41.295 58.705 2)

910.036 Reserve gymnastiekmateriaal 7.495 108.331 2)

910.037 Reserve Jeugd Sport Fonds 20.000 2)

910.038 Reserve Svn duurz.lening 300.000 2)

910.039 Res.reg.project Kompas NoKo 4.025 16.100 2)

TOTAAL BESTEMMINGRESERVES 3.637.956 0 0 11.712.480

TOTAAL RESERVES 6.214.050 0 0 15.040.339

1) Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven

2) Overige bestemmingsreserves

ONTTREKKINGEN  2012
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(saldo jaarrek./

onttrekk voorz./ her-

Saldo stortingen schikking

Nummer Omschrijving 1 jan 2012 exploitatie)

Voorzieningen

910.700 Voorz. onderhoud riolering 5.472.390

910.701 Voorziening onderhoud wegen 1.215.551 375.798

910.702 Voorz. onderhoud gebouwen 621.367 289.285

910.703 Voorziening bodemsaneringen 117.370

910.704 Voorz. 5-jrlijkse afrek. onderwijs 120.000 16.000

910.705 Voorz.wachtgeld.vm.bestuurders 196.580

910.706 Voorz.wachtgeld burgemeest. 28.312

910.707 Voorziening Triade 702

910.708 Voorz.Toek. Parkeerplaatsen 60.675 24.587

910.709 Voorz. Civiele kunstwerken 68.618

910.710 Voorziening lichtmasten 362.049

TOTAAL VOORZIENINGEN 8.263.614 705.670 0

GENERAAL TOTAAL 26.123.115 4.100.557 0

      STORTINGEN  2012
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(Saldo

jaarrekening/ her-

stortingen (aanwending schikking Saldo

Nummer Omschrijving reserves)  reserve) 31 dec 2012

Voorzieningen

910.700 Voorz. onderhoud riolering 3.932.421 1.539.969 4)

910.701 Voorziening onderhoud wegen 409.393 1.181.956 4)

910.702 Voorz. onderhoud gebouwen 53.009 857.643 4)

910.703 Voorziening bodemsaneringen 117.370 3)

910.704 Voorz. 5-jrlijkse afrek.onderwijs 136.000 3)

910.705 Voorz.wachtgeld.vm.bestuurders 45.859 150.721 3)

910.706 Voorz.wachtgeld burgemeest. 28.312 0 3)

910.707 Voorziening Triade 702 0 3)

910.708 Voorz.Toek. Parkeerplaatsen 85.262 5)

910.709 Voorz. Civiele kunstwerken 58.855 9.763 4)

910.710 Voorziening lichtmasten 181.430 180.619 4)

TOTAAL VOORZIENINGEN 4.709.982 0 0 4.259.302

GENERAAL TOTAAL 10.924.032 0 0 19.299.641

3) Voorziening verplichtingen en verliezen

4) Onderhoudsegalisatievoorziening

5) Voorziening van derden verkregen middelen

ONTTREKKINGEN  2012
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Toelichting Staat van Reserves en voorzieningen:

Naam : Algemene reserve

Nummer : 910.000
Soort : Reserve
Bestemming/doelstelling : Buffer voor financiële risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn

gevormd.
Gewenste omvang : € 3.081.637

Omvang per 1 januari 2012 4.439.307€   

Gerealiseerde toevoegingen 2012:
-        Aflossing lening Callingher Erfgoed 908€              

-        Resultaatbestemming jaarrekening 2011 456.464€       

457.372€      

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Egem I  5.862€           

-        Herindelingscan en fusiekosten 386.355€       

-        Reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens 640.762€       

-        Reserve dorpsplein Callantoog 499.300€       

-        Verkeersvisie 't Zand 23.642€         

-        Projectplan Dorpsservicepunt 12.900€         

-        Elektronisch kinddossier
1.568.821-€   

Omvang per 31 december 2012 3.327.858€   

Naam : Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

Functie : 830 Bouwgrondexploitatie
Nummer : 910.009
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/doelstelling : Buffer voor grondexploitatie.
Gewenste omvang : € 792.680

Omvang per 1 januari 2012: 792.680€      

Gerealiseerde toevoegingen 2012:
-        Winstnames 2012 -€                  

-€                  

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Verliesnames 2012 -€                  

-€                  
Omvang per 31 december 2012 792.680€      

Naam : Batig saldo rekening boekjaar

Nummer : 910.001
Soort : Algemene reserve
Bestemming/doelstelling : Het afzonderlijk tot uitdrukking brengen van het exploitatie-

resultaat na bestemming van de programmarekening op de balans
Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 1.007.274€   

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Winstbestemming jaarrekening 2011 1.007.274-€   

Omvang saldo per 31 december 2012 -€                  
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Naam : Reserve dorpsplein Callantsoog

Functie : 201 Wegen, straten en pleinen
Nummer : 910.010
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/doelstelling : Het dekken van een gedeelte van de investering in het

dorpsplein Callantsoog.
Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 359.935€      

Gerealiseerde toevoegingen 2012:
-        Van algemene reserve 499.300€      

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Bijdrage in investering dorpsplein Callantsoog 126.333-€      

Omvang per 31 december 2012 732.902€      

Naam : Reserve Invest.budg.Stedelijke Vernieuwing

Functie : 820 Woningexploitatie/woningbouw
Nummer : 910.011
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/doelstelling : Het dekken van kosten van plannen op het gebied van

woningbouw en volkshuisvesting.
Gewenste omvang : € 278.187

Omvang per 1 januari 2012 325.418€      

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Update bodeminformatiesysteem
-        Uitwerking werkplan taakveld ruimte 1.295€           

-        Woonwagenvoorziening Petten
-        Woonvisie 5.226€           

6.521-€          
Omvang per 31 december 2012 318.897€      

Naam : Reserve project waterberging

Functie : 810 Ruimtelijke ordening
Nummer : 910.012
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de kosten van het project

waterberging 2010-2015.
Gewenste max. omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 243.741€      

Gerealiseerde toevoegingen 2012:
-        

-€                  

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Bijdrage tgv exploitatie 2012; kosten waterberging 48.846€         

48.846-€        
Omvang saldo 31 december 2012 194.895€      

Naam : Reserve automatisering

Functie : 990 Kostenplaats
Nummer : 910.013
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de kosten van de reguliere noodzakelijke

vervangingen en voorzienbare uitbreidingen van de hardware.
Gewenste max. omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 82.430€        

Gerealiseerde toevoegingen 2012: -€                  

Gerealiseerde onttrekkingen 2012: Vrijval reserve automatisering 82.430-€        
Omvang saldo 31 december 2012 -€                  
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Naam : Reserve WMO

Functie : 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Nummer : 910.015
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/doelstelling : Het dekken van de uitgaven in het kader van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning
Gewenste omvang : Maximaal € 300.000

Omvang per 1 januari 2012 300.000€      

Gerealiseerde onttrekking 2012: Project Step2Save 20.000-€        
Omvang per 31 december 2012 280.000€      

Naam : Reserve regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop NH

Functie : 310 Handel en ambacht
Nummer : 910.016
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/doelstelling : Het dekken van de kosten voor de uitvoeringsorganisatie

van het regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop van NH.
Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 4.000€          

Gerealiseerde toevoegingen 2012:
-        Toevoeging tlv exploitatie 2012

-€                  

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Bijdrage tgv exploitatie 2012 2.000€           

2.000-€          
Omvang saldo 31 december 2012 2.000€          

Naam : Reserve aanleg subsidiabele infrastructurele werken

Functie : 210 Wegen, straten en pleinen
Nummer : 910.017
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/doelstelling : Het dekken van de bijdragen van de gemeente in infrastructurele

werken.
Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 376.083€      

Gerealiseerde toevoegingen 2012:
-        Toevoeging tlv exploitatie 2012

-€                  

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
     -        T-splitsing Abbestederweg 23.863           

     -        Wandelpadennetwerk 40.115€         

63.978-€        
Omvang saldo 31 december 2012 312.105€      

Naam : Reserve 3e wethouder

Functie : 001 Bestuursorganen
Nummer : 910.018
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de salariskosten en pensioenlasten van de

3e wethouder voor de huidige collegeperiode.
Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 163.000€      

Gerealiseerde toevoegingen 2012:
-        

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Bijdrage aan de exploitatie 2012; kosten wethouder 2012 70.000           

-        Vrijval reserve 3e wethouder 93.000           

163.000-€      
Omvang saldo 31 december 2012 -€                  
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Naam : Reserve aankoop kunstvoorwerpen

Functie : 540 Kunst
Nummer : 910.019
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de kosten van aankoop van gemeentelijke 

kunstvoorwerpen.
Gewenste omvang : n.t.b.

Omvang per 1 januari 2012 41.457€        

Gerealiseerde toevoegingen 2012:
-        Ten laste van exploitatie 2012 2.500             

2.500€          

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Aanschaf 4 kunstwerken 9.415             

-        Kunstwerken de Tulpen 3.500             

-        Bronzen zwanen 2.000             

14.915-€        
Omvang saldo 31 december 2012 29.042€        

Naam : Reserve financiering investeringen economisch nut

Functie : 922 Algemene baten en lasten
Nummer : 910.020
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de afschrijvingslasten van diverse 

investeringen
Gewenste omvang : nihil (ultimo 2025)

Omvang per 1 januari 2012 2.775.992€   

Gerealiseerde toevoegingen 2012:
-        Opbrengst verkoop NUON

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Ten gunste van de exploitatie 2012 207.871         

-        Naar reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens 1.239.435      

1.447.306-€   
Omvang saldo 31 december 2012 1.328.686€   

Naam : Reserve financiering investeringen maatschappelijk nut

Functie : 922 Algemene baten en lasten
Nummer : 910.021
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de afschrijvingslasten van diverse 

investeringen
Gewenste omvang : nihil (ultimo 2019)

Omvang per 1 januari 2012 362.551€      

Gerealiseerde toevoegingen 2012:
-        Opbrengst verkoop NUON

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Ten gunste van de exploitatie 2012 98.017-€        

Omvang saldo 31 december 2012 264.534€      
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Naam : Reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens

Functie : 922 Algemene baten en lasten
Nummer : 910.022
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Inzetten kapitaal voor nieuwe beleidsvoornemens.
Gewenste omvang ultimo 2015 : € 162.659

Omvang per 1 januari 2012 758.399€      

Gerealiseerde toevoeging 2012:
-        Van reserve financiering investeringen economisch nut 1.239.435€    

-        Van algemene reserve 640.762€       

1.880.197€   

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Ten gunste van de exploitatie 2012; bijdrage incidentele uitgaven
-        Klimaatvisie 15.813€         

-        Duurzaamheidsleningen 300.000€       

-        Groenbeheersplan 11.442€         

-        Fusie HSZ 347.186€       

-        Waterbergingsprojecten 248.000€       

-        Project Stichting Zijper Kerken 124.322€       

-        Zwakke schakels/ro 193.979€       

1.240.742€    

-        Dekking binnen structurele budgetten exploitatie 2012 300.463-€       

940.279-€      
Omvang per 31 december 2012 1.698.317€   

Naam : Reserve bestemmings- en structuurplannen

Functie : 810 Ruimtelijke ordening
Nummer : 910.023
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de extra kosten in verband met de inhaalslag 

voor het maken van bestemmingsplannen.
Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 169.386€      

Gerealiseerde toevoeging 2012:
-        Toevoeging ten laste van exploitatie 2012

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Herziening bestemmingsplannen 169.386-€      

Omvang per 31 december 2012 -€                  

Naam : Reserve huisvestingsmiddelen onderwijs

Functie : 480 Huisvestingsvoorzieningen onderwijs
Nummer : 910.024
Soort : Bestemmingsreserve.
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van het saldo tussen de uitgaven en het ontvangen 

budget voor huisvesting.
Gewenste omvang ultimo 2053: € 3.846.000

Omvang per 1 januari 2012 3.185.790€   

Gerealiseerde toevoeging 2012:
-        Toevoeging ten laste van de exploitatie 2012 213.972€      

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        

Omvang per 31 december 2012 3.399.762€   
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Naam : Reserve Toeristische infrastructuur

Functie : 810 Ruimtelijke ordening
Nummer : 910.025
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Aanwenden voor Projecten SIZ
Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 66.066€        

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Project voor de wind

Omvang saldo 31 december 2012 66.066€        

Naam : Reserve integrale ruimtelijke visie

Functie : 810 Ruimtelijke ordening
Nummer : 910.026
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Bijdrage leveren aan voorbereiding en mogelijke financiering van 

projecten, voortvloeiende uit de Integrale Ruimtelijke Visie voor
de Kuststrook, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 1998.

Gewenste omvang 2019 : nihil

Omvang per 1 januari 2012 324.304€      

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Weg werken achterstanden Ruimte 245.680€       

-        Project Boskerpark 2.972€           

248.652-€      
Omvang saldo 31 december 2012 75.652€        

Naam : Reserve Afvalstoffenheffing

Functie : 721 Afvalverwijdering en -verwerking
Nummer : 910.027
Soort : Bestemmingsreserve voor egalisatie tarieven
Bestemming/ doelstelling : Het reserveren van een (eventueel) voordelig saldo tussen 

uitgaven en inkomsten m.b.t. de afvalinzameling met het doel om
toekomstige tegenvallers af te kunnen dekken en de afvalstoffen-
tarieven op een redelijk peil te kunnen houden c.q. te grote 
schommelingen in de tarieven te kunnen opvangen.

Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 228.568€      

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Saldo exploitatie afval functie 721 45.395-€        

Omvang per 31 december 2012 183.173€      

Naam : Egalisatie reserve verbouw gemeentehuis

Functie : kpl huisvesting
Nummer : 910.028
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Gereserveerde middelen t.b.v. de verbouwkosten van het 

gemeentehuis.
Gewenste omvang : € 895.560

Omvang per 1 januari 2012 1.001.192€   

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Afschrijving 2012 105.632      

105.632-€      
Omvang per 31 december 2012 895.560€      
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Naam : Reserve Opleidingen

Functie : 990 Kostenplaats
Nummer : 910.029
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van het saldo tussen de uitgaven en de begrote
 afdelingsbudgetten voor opleidingen en begeleiding ten behoeve 
 van de medewerkers.
Gewenste omvang : maximaal 4% van de loonsom 

Omvang per 1 januari 2012 7.612€          

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Saldo opleidingsbudgetten kostenplaatsen 2012

Omvang per 31 december 2012 7.612€          

Naam : Reserve Bereikbaarheid kust

Functie : 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Nummer : 910.030
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de uitvoeringskosten van het uitvoeringsplan ter
 verbetering bereikbaarheid kustgebieden in de gemeente Zijpe.
Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 393.588€      

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-       Uitgaven bereikbaarheid kust 2012 2.450-€          

Omvang per 31 december 2012 391.138€      

Naam : Reserve Archeologiebeleid

Functie : 541 Oudheidkunde/musea
Nummer : 910.031
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de kosten die voortvloeien uit het ontwikkelen

van gemeentelijk archeologiebeleid.
Gewenste omvang : € 45.000 (maximaal)

Omvang per 1 januari 2012 44.621€        

Gerealiseerde toevoeging 2012: 
-        T.l.v. de exploitatie 2012

Omvang saldo 31 december 2012 44.621€        

Naam : Reserve GOA.

Functie : 480 Gemeenschappelijke baten van het onderwijs
Nummer : 910.032
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de kosten van continuering van het

taalstimuleringsprogramma Boekenpret en jaarlijkse scholing van m.n.
de peuterspeelzaalleidsters.

Gewenste omvang : € 43.541

Omvang per 1 januari 2012 51.041€        

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Impuls peuterspeelzaalwerk

Omvang per 31 december 2012 51.041€        
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Naam : Reserve WWB-inkomensdeel

Functie : 611 Werkgelegenheid
Nummer : 910.033
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van het saldo tussen de uitgaven en het ontvangen budget

van het ministerie i.k.v. de Wet Werk en Bijstand inkomensdeel.
Gewenste omvang : Maximaal € 100.000

Omvang per 1 januari 2012 90.659€        

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Bijdrage t.g.v. exploitatie

Omvang per 31 december 2012 90.659€        

Naam : Reserve Milieu

Functie : 723 Milieubeheer
Nummer : 910.034
Soort : Reserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van incidentele kosten op het gebied van Milieu.
Gewenste omvang : € 50.000

Omvang per 1 januari 2012 50.000€        

Gerealiseerde toevoegingen/onttrekkingen 2012:
Omvang per 31 december 2012 50.000€        

Naam : Reserve economische zaken

Functie : 310 Economische aangelegenheden
Nummer : 910.035
Soort : Reserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de kosten voor projecten opgenomen in de Beleidsnota

Economische Zaken voor de komende 4 jaar.
Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 100.000€      

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Bijdrage t.g.v. exploitatie 41.295-€        

Omvang per 31 december 2012 58.705€        

Naam : Reserve gymnastiekmateriaal

Functie : 530 Sport
Nummer : 910.036
Soort : Reserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van kosten ten behoeve van het op peil houden
 van de inrichting van gymnastieklokalen/sporthallen voor
 het bewegingsonderwijs
Gewenste omvang : € 54.000

Omvang per 1 januari 2012 94.405€        

Gerealiseerde toevoeging 2012: Ten laste van exploitatie 21.422€        

Gerealiseerde onttrekking 2012: Ten gunste van exploitatie 7.495-€          
Omvang per 31 december 2012 108.332€      

Naam : Reserve Jeugd Sport Fonds

Functie : 530 Sport
Nummer : 910.037
Soort : Bestemmingsreserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de kosten Jeugd Sport Fonds.
Gewenste omvang : € 0

Omvang per 1 januari 2012 20.000€        

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Bijdrage t.g.v. exploitatie

Omvang per 31 december 2012 20.000€        
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Naam : Reserve Svn duurzaamheidslening

Functie : 723 Milieu
Nummer : 910.038
Soort : Reserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de kosten Svn duurzaamheidslening.
Gewenste omvang : € 0 (na 15 jaar)

Omvang per 1 januari 2012 -€                  

Gerealiseerde toevoeging 2012: Ten laste van exploitatie 300.000€      

Gerealiseerde onttrekking 2012: Ten gunste van exploitatie
Omvang per 31 december 2012 300.000€      

Naam : Reserve Regionaal Project Kompas NoKo

Functie : 723 Milieu
Nummer : 910.039
Soort : Reserve
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de kosten Project Kompas NoKo.
Gewenste omvang 2014 : € 0

Omvang per 1 januari 2012 -€                  

Gerealiseerde toevoeging 2012: Ten laste van exploitatie 20.125€        

Gerealiseerde onttrekking 2012: Ten gunste van exploitatie 4.025-€          
Omvang per 31 december 2012 16.100€        

Naam : Voorziening onderhoud riolering

Functie : 722 Riolering en waterzuivering
Nummer : 910.700
Soort : Onderhoudsegalisatievoorziening
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van toekomstige kosten van onderhoud en 

kapitaallasten inzake vervanging en uitbreiding rioleringen.
Gewenste omvang 2025 : € 12.345.274

Omvang per 1 januari 2012 5.472.390€   

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Bijdrage ten gunste van de exploitatie 2012 384.879€       

-        Vrijval ten gunste van de exploitatie 2012 3.547.542€    

3.932.421-€   
Omvang per 31 december 2012 1.539.969€   

Naam : Meerjaarlijks onderhoud wegen

Functie : 210 Wegen, straten en pleinen
Nummer : 910.701
Soort : Onderhoudsegalisatievoorziening
Bestemming/ doelstelling : Om het wegenonderhoud op een minimaal verantwoord niveau te 

blijven uitvoeren, zullen de kosten i.v.m. wegreconstructies en te
treffen voorzieningen i.v.m. wegen en fietspaden binnen de
bebouwde kom gedekt worden uit deze voorziening voor zover 
deze het structurele budget overschrijd.

Gewenste minimale omvang: nihil

Omvang per 1 januari 2012 1.215.552€   

Gerealiseerde toevoeging 2012:
-       Ten laste van de exploitatie 2012 375.798€       

375.798€      

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-       Vrijval voorziening onderhoud wegen 154.972€       

-       Groot onderhoud wegen 254.421€       

409.393-€      
Omvang saldo 31 december 2012 1.181.957€   
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Naam : Meerjaarlijks onderhoud gebouwen

Functie : 990 Kostenplaatsen
Nummer : 910.702
Soort : Onderhoudsegalisatievoorziening
Bestemming/ doelstelling : Het egaliseren en dekken van kosten van meerjaarlijks onderhoud

gemeentelijke woningen en gebouwen.
Gewenste min. omvang : € 45.000

Omvang per 1 januari 2012 621.366€      

Gerealiseerde toevoeging 2012:
-        Toevoeging voorziening tlv exploitatie 289.285€      

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Meerjaarlijks onderhoud 53.009€         

53.009-€        
Omvang per 31 december 2012 857.642€      

Naam : Voorziening bodemsaneringen

Functie : 723 Milieubeheer
Nummer : 910.703
Soort : Voorziening verplichtingen en verliezen
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van het gemeentelijk aandeel van kosten i.v.m.

bodemsaneringen, alsmede vorming voorziening voor afvoer van 
vervuilde gronden.

Gewenste omvang : € 120.000

Omvang per 1 januari 2012 117.370€      

Gerealiseerde toevoeging 2012: -€                  
Omvang per 31 december 2012 117.370€      

Naam : Voorziening 5-jaarlijkse afrekening onderwijs

Functie : 420 Openbaar onderwijs
Nummer : 910.704
Soort : Voorziening verplichtingen en verliezen
Bestemming/ doelstelling : Het jaarlijks reserveren van een op rekeningbasis berekende 

overschrijding openbaar basisonderwijs te verwachten 
verplichting van doorbetaling bijzonder basisonderwijs.

Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 120.000€      

Gerealiseerde onttrekkingen 2012: 16.000€        
Omvang per 31 december 2012 136.000€      

Naam : Voorziening Wachtgeldverplichtingen

Functie : 001 Bestuursorganen
Nummer : 910.705
Soort : Voorziening verplichtingen en verliezen
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van de gemeentelijke kosten inzake 

wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders.
Gewenste omvang : € 150.721

Omvang per 1 januari 2012 196.580€      

Gerealiseerde toevoegingen 2012:
-        Storting tlv de exploitatie 2012

-€                  

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Vrijval voorziening wachtgeldverplichtingen 36.763           

-        Doorberekenen Salarissen 9.096€           

45.859-€        
Omvang per 31 december 2012 150.721€      
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Naam : Voorziening wachtgeld burgemeester

Functie : 001 Bestuursorganen
Nummer : 910.706
Soort : Voorziening verplichtingen 
Bestemming/ doelstelling : Het dekken van wachtgeldverplichtingen vm. burgemeester.
Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 28.312€        

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Wachtgeld 2012 28.312-€        

Omvang per 31 december 2012 -€                  

Naam : Voorziening Triade

Functie : 580 Cultuur
Nummer : 910.707
Soort : Voorziening 
Bestemming/ doelstelling : Met Triade is sinds 1998 een convenant afgesloten om 1x per 4

jaar een grootschalig project uit te voeren op de basisscholen
in Zijpe. Conform de destijds gemaakte afspraken wordt 
hiervoor jaarlijks een bedrag gereserveerd.

Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 702€             

Gerealiseerde onttrekkingen 2012:
-        Afrekening Triade 702-€             

Omvang per 31 december 2012 -€                  

Naam : Voorziening Toekomstige parkeerplaatsen

Functie : 214 Parkeren
Nummer : 910.708
Soort : Voorziening 
Bestemming/ doelstelling : Bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met de parkeernormering.

Indien de benodigde parkeerplaatsen niet op het eigen terrein 
kunnen worden gerealiseerd, dient de opdrachtgever een storting
te doen die in redelijke verhouding staat tot de kosten die
de gemeente moet maken om op enig tijdstip elders
parkeerplaatsen te realiseren

Gewenste omvang : nihil

Omvang per 1 januari 2012 60.675€        

Gerealiseerde toevoeging 2012:
-        Ontvangen voor parkeerplaatsen 24.587€        

Omvang per 31 december 2012 85.262€        

Naam : Voorziening Civiele kunstwerken

Functie : 210 Wegen
Nummer : 910.709
Soort : Voorziening 
Bestemming/ doelstelling : Naar aanleiding van een in 2010 uitgevoerde inspectie en de daaraan

gekoppelde meerjaren Inspectie en onderhoudsplan kunstwerken
(MIOK) is gebleken dat er voor totaal € 120.000 achterstallige
onderhoud is aan de civiele kunstwerken voor de periode 2011-2015.

Gewenste omvang : ultimo 2012 nihil

Omvang per 1 januari 2012 68.618€        

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Onderhoud 2012 58.855-€        

Omvang per 31 december 2012 9.763€          
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Naam : Voorziening lichtmasten
Functie : 210 Openbare verlichting
Nummer : 910.710
Soort : Voorziening 
Bestemming/ doelstelling : De openbare verlichting in de gemeente Zijpe is op diverse plekken

verouderd. Uit inspecties en een inventarisatie is gebleken dat 
vervanging en onderhoud noodzakelijk zijn om kwaliteit en lichtniveau
van de installaties te waarborgen.

Gewenste omvang : ultimo 2012 nihil

Omvang per 1 januari 2012 362.049€      

Gerealiseerde onttrekking 2012:
-        Onderhoud 2012 119.381€       

-        Vrijval voorziening lichtmasten 62.049€         

181.430-€      
Omvang per 31 december 2012 180.619€      
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

schuld rentelast schuld rentelast
Bedragen x € 1.000

Binnenlandse pensioenfondsen
Binnenlandse banken 7.700 381 8.905 427
Door derden belegde gelden 331 9 266 8
Waarborgsommen 1 1

8.032 390 9.172 435
Overige Soza 390 284
Totaal 8.422 390 9.456 435

Het oorspronkelijk bedrag van de afgesloten leningen was ultimo 2012 € 9.500.000. De verschuldigde
aflossingen voor 2013 bedragen € 450,000. Overige Soza bestaat voor 75% (€ 293.000) uit de latente
terugbetalingsverplichting aan het ministerie SZW van verstrekte leningen in het kader van het Besluit
Bijstandsverlening Zelfstandigen. De overige 25% (€ 97.000) valt te zijner tijd vrij als baten wanneer de
verstrekte leningen worden afgelost.

Vlottende passiva 2012 2011

Bedragen x € 1.000

Crediteuren 1.489 1.842
Schulden aan openbare lichamen 857 72
Bank- en girosaldi 1.366 222
Overige schulden

3.712 2.136

Per medio maart 2013 bedroeg het resterende saldo van de crediteuren € 365.000.

Overlopende passiva: 2012 2011
Bedragen x € 1.000

Nog te betalen bedragen 1.615 1.132
Rijksbelasting en sociale lasten 29
Middelen derden met specifieke besteding 252 272
Vooruitontvangen bedragen 32 442

1.928 1.846

1-1-2012 opboeking uitgaven 31-12-2012
Bedragen x € 1.000

WWB werkdeel 70           18               52
ISV 2 Ketelduinweg 200         200
ISV 2 Gem.bodemprogramma 2             2                 0

272         -           20               252             

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2012 2011
Bedragen x € 1.000

Gegarandeerde geldleningen: 3.518          3.974          

Het verloop kan als volgt worden weergegeven:
Saldo per 1 januari 2012 3.974          
Aflossingen 456-             
Saldo per 31 december 2012 3.518          

De Stichting Jeugd- en jongerenwerk Hyksos heeft van de gemeente een subsidie ontvangen en om niet het 
pand gelegen aan de Jewelweg 8a te Callantsoog. Indien de stichting niet aan haar verplichtingen voldoet
of het pand verkoopt dan is de stichting aan de gemeente een bedrag van € 1.362.000 verschuldigd.

De gemeente Zijpe staat garant voor de betaling van rente en aflossingen van de leningen Huisvuilcentrale te 
Alkmaar (H.V.C.) naar rato van het aantal aandelen, zijnde 0,6%. Het saldo van de leningen per ultimo 2011
bij de H.V.C. bedroeg € 616.000.000 (aandeel Zijpe circa € 3,4miljoen).

2012 2011
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Specificatie gegarandeerde geldleningen (bedragen in €):

Oorspronkelijk Geldnemer en Raads- Rente Restant Gewone / Restant

bedrag van de doel van de besluit percentage begin jaar buitengew einde jaar

geldlening lening totaal aflossing totaal

A. Gewaarborgde geldleningen instellingen

1.280.151 WBV Zijpe, bouw 22 woningen 28-03-95 7,75 1.185.594 17.880 1.167.714

1.297.691 WBV Zijpe, herfinanc.leningen 26-09-95 5,59 1.098.161 33.774 1.064.387

429.439 WBV Zijpe, herfinanc.leningen 26-09-95 6,68 362.244 362.244 0

633.043 WBV Zijpe, herfinanc.leningen 26-09-95 6,96 542.633 15.247 527.386

826.870 WBV Zijpe, herfinanc.leningen 26-09-95 7,15 735.571 20.693 714.878

38.571 St.DorpshuisStMbrug, dakrep. 26-10-93 7,30 9.495 2.968 6.527

68.521 St.Dorpshuis C.oog, gebouw 25-04-95 7,90 39.923 3.210 36.713

4.574.287 3.973.621 456.016 3.517.605
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3.3.3 TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING

Resultaat programmarekening 2012

De programmarekening 2012 van de gemeente Zijpe sluit met een voordelig saldo van € 1.249.000.
Ten opzichte van de begroting 2012 na wijzigingen zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld,
zijnde een voordelig saldo ad € 167.000, betekent het voordelig saldo van € 1.249.000 een verschil
van circa € 1.082.000.

Hieronder zullen op hoofdlijnen de verschillen tussen begroting en programmarekening worden
toegelicht onderverdeeld naar incidenteel en structureel. Voor een nadere financiële toelichting wordt
verwezen naar de Analyse van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening 2012.

voordeel nadeel
Incidenteel: Bedragen x € 1.000

- Vorming voorziening grondexploitatie 3.661            

- Vrijval voorziening riool 3.547             

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning 225             
- WWB en BBZ 150             
- Bibliotheek Callantsoog 145             
- Incidentele opbrengsten 139             
- Centrum Jeugd en Gezin 97               
- Besluit Woninggebonden Subsidies 90               
- Grondexploitatie 84               
- Kapitaallasten 67               
- Bestemmingsplannen brede scholen 63               
- Baggerplan 2004-2014 Zijpe 56               
- Veiligheidsbureau afkoopsom 52               
- Algemene uitkering 47               
- Opleidingen 46               
- Wet Kinderopvang, harmonisering psz en wet OKE 42               
- Voorziening wachtgeldverplichtingen 37               
- Speelplaatsen en -velden 32               
- Klein onderhoud wegen binnen bebouwde kom 29               
- Milieudienst Kop van Noord-Holland 28               
- Openbare verlichting onderhoud en energielasten 28               
- Kopgroep bibliotheken 27               
- Egem I 24               
- ARBO 22               
- Wet Woz 22               
- Gladheidsbestrijding 20               

Structureel:
- Leerlingenvervoer 43               
- Parkeergelden 33               
- Jongerenwerker 24               

Voor de Overige bedragen zie programma's:
- Overige bedragen kleiner dan € 20.000 162             

5.062          3.980          
3.980-          
1.082          

Vorming voorziening grondexploitatie (nadeel € 3.661.000)
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten schrijft voor dat voorraden (gronden) 
gewaardeerd moeten worden tegen marktwaard, indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings-
of vervaardigingsprijs.
De aanhoudende slechte bouw- en grondmarkt, gewijzigd beleid vanuit de provincie Noord-Holland en
advies van onze accountant geven aanleiding om ter afdekking van eventuele verliezen op de complexen 
Woningbouwplan 't Zand en Bedrijventerrein Kolksluis een voorziening grondexploitatie te vormen.
Met betrekking tot bedrijventerrein Kolksluis is de provincie nog steeds niet over de streep getrokken om
toestemming te verlenen om dit industrieterrein te ontwikkelen. Voor wat betreft het Woningbouwplan 't Zand
staat de provincie nog steeds geen bebouwing in gebieden buiten het bebouwd gebied toe.
Ten laste van de exploitatie 2012 is nu een voorziening gevormd ter grote van het verschil tussen de boek-
waarden van de complexen en de getaxeerde waarde op bais van de marktwaarde als landbouwgrond.
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Vrijval voorziening riool (voordeel € 3.547.000)
Als gevolg van de fusie tussen de gemeenten Zijpe, Harenkarspel en Schagen wordt de berekening van de
lasten en inkomsten riolering geharmoniseerd. Hierdoor is er geen onderbouwing meer aanwezig voor de 
voorziening riool. Dit is wel een voorwaarde vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten om een voorziening te vormen. Bovendien bestaat het saldo van de voorziening riool alleen
maar uit algemene middelen. Dit zijn voornamelijk stortingen van voordelige exploitatiesaldi uit het 
verleden. Aangezien er geen onderbouwing meer is en het algemene middelen betreft valt de voorziening
gedeeltelijk vrij ten gunste van de exploitatie 2012. Het restant ad € 1.540.000 is ter afdekking van begrote
bijdragen in de begrotingen 2013 tot en met 2016.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (voordeel € 225.000)
Het voordeel bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ad € 225.000 betreft:
- Geen externe uitgaven voor de transitie AWBZ naar Wmo. Bij Zijpe zijn er alleen interne
  uren geboekt. De overige kosten worden door een andere gemeente betaald en worden 
  afgedekt door een provinciale subsidie. € 53.000
-  Lagere kosten vervoersvoorzieningen € 94.000
-  Hogere kosten hulp bij huishouden -€ 29.000
-  Meer ontvangen eigen bijdragen Wmo € 59.000
-  Lagere kosten woonvoorzieningen € 50.000

-  Overige per saldo -€ 2.000

Wet Werk en Bijstand en Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (voordeel € 150.000)
De uitgaven voor de Wet Werk en Bijstand minus de rijksbijdrage geven een nadeel van € 173.000.
Dit wordt echter binnen de ISD afgedekt door de reserve WWB. Binnen de begroting van Zijpe is rekening
gehouden met een nadeel van € 116.000. Dit is nu nihil, waardoor er een voordeel van € 116.000 ontstaat.
Daarnaast is het saldo tussen de uitgaven minus de inkomsten m.b.t. het Besluit Bijstandverlening
Zelfstandigen voordelig € 25.000.

Bibliotheek Callantsoog (nadeel € 145.000)
De verkoop van de bibliotheek Callantsoog en de vestiging van een plug-in bibliotheek hebben niet in 
2012 plaatsgevonden. De geeft enerzijds een nadeel doordat de opbrengst (minus boekwaarde
bibliotheek) ad € 193.000 nog niet zijn gerealiseerd en anderzijds de kosten voor de plug-in bibliotheek ad 
€ 48.000 nog niet zijn gemaakt.

Incidentele opbrengsten (voordeel € 139.000)
In de begroting 2012 is voor incidentele opbrengsten € 50.000 begroot. In werkelijkheid zijn er voornamelijk in
het laatste kwartaal 3 stukken (erfpacht)gronden verkocht ad € 165.000 en zijn er 2 dwangsommen ad 
€ 24.000 ontvangen.

Centrum Jeugd en Gezin (voordelig € 97.000)
De (opstart)kosten waren in 2012 lager dan begroot. Uitgaven ten behoeve van de huisvesting moeten
nog in 2013 plaatsvinden.

Besluit Woninggebonden Subsidies (voordeel € 90.000)
De regeling Besluit Woninggebonden Subsidies is door de centrumgemeente Den Helder afgerekend.
Zijpe heeft € 90.000 ontvangen.

Grondexploitatie (nadeel € 84.000)
Gezien de huidige slechte situatie op de grond- en huizenmarkt en de stand van de boekwaarden van de 
diverse grondcomplexen zijn de aan de grondcomplexen toegeschreven interne uren en overige kosten niet
geactiveerd op de balans, maar ten laste gebracht van de exploitatie 2012.

Kapitaallasten (voordeel € 67.000)
Doordat diverse investeringen, o.a. op het gebied van wegen/pleinen, reddingsmiddelen en 
bluswatervoorzieningen in 2011 niet (geheel) hebben plaatsgevonden, vallen de kapitaallasten in 2012
lager uit.

Bestemmingsplannen brede scholen (voordelig € 63.000)
De bestemmingsplannen voor de brede scholen St Maartensvlotbrug en Burgerbrug zijn nog niet
afgerond en lopen door in 2013.

Veiligheidsbureau afkoopsom (voordeel € 52.000)
Door de fusie tussen de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe is er met ingang van 2013 
geen veiligheidsbureau meer en kan het restant van de ontvangen afkoopsom van Anna Paulowna
ad € 52.000 vrijvallen ten gunste van 2012.
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Baggerplan 2004-2014 Zijpe (voordeel € 56.000)
In 2012 is het baggerdepot niet geleegd. Dit moet nog in 2013 worden gedaan. Daarnaast is er minder
baggerwerk uitgevoerd dan gepland, aangezien er weinig bagger in de sloten aanwezig was. Als gevolg hiervan
is er een voordeel ad € 56.000 op deze post ontstaan.

Algemene uitkering (voordeel € 47.000)
In het laatste kwartaal en op basis van de ontvangen decembercirculaire 2012 is over voorgaande jaren
nog € 26.000 ontvangen en over 2012 nog € 21.000.

Opleidingen (voordeel € 46.000)
Het totale budget voor opleidingen was in 2012 € 128.000. In werkelijkheid is er € 82.000 uitgegeven.

Wet Kinderopvang, harmonisering peuterspeelzaalwerk en wet OKE (voordeel € 42.000)
De kosten voor de Wet Kinderopvang toezicht vallen € 15.000 lager uit, omdat er minder inspecties
gastouders noodzakelijk waren dan voorzien. De kosten voor peuterspeelzaalwerk, harmonisering 
peurterspeelzaal-kinderopvang en de wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie)
zijn € 27.000 lager, o.a. door lagere opleidingskosten voor leidsters.

Voorziening wachtgeldverplichtingen (voordeel € 37.000)
De hoogte van de benodigde voorziening wachtgeldverplichtingen voor voormalige bestuurders is opnieuw 
berekend. Als gevolg hiervan kan er € 37.000 vrijvallen ten gunste van de exploitiatie 2012.  

Speelplaatsen en -velden (voordeel € 32.000)
Het restant budget ad € 32.000 moet naar 2013 worden overgeheveld. De opdracht voor de werkzaamheden
is al gegeven. De werkzaamheden vinden echter pas in 2013 plaats.

Klein onderhoud wegen binnen bebouwde kom (voordeel € 29.000)
Het voordeel op het budget voor onderhoud wegen binnen bebouwde kom ad € 29.000 wordt enerzijds
veroorzaakt door lagere kosten voor onderhoud ad € 14.000 a.g.v. minder vorstschade en achterstallige
onderhoud en anderzijds door bijdragen van derden voor straatwerk ad € 15.000.

Milieudienst Kop van Noord-Holland (voordeel € 28.000)
Ten laste van 2012 zijn geen lasten gekomen voor projecten, extra werkzaamheden en incidentele
transformatiekosten van de milieudienst.

Openbare verlichting onderhoud en energielasten (voordeel € 28.000)
Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere energielasten. Er zijn lichtmasten vernieuwd,
waardoor het energie verbruik aanzienlijk is gedaald. Bovendien zijn de jaren 2010 en 2011 afgerekend
en is over deze jaren € 18.000 terugontvangen, dat ten gunste van de exploitatie 2012 is gebracht.

Kopgroep bibliotheken (nadeel € 27.000)
Aan de Kopgroep bibliotheken is een aanvullende subsidie ad € 27.000 over 2011 verstrekt ten laste van
de exploitatie 2012.

Egem I (voordeel € 24.000)
Er zijn in 2012 geen externe exploitatiekosten geweest voor Egem I.

ARBO (voordeel € 22.000)
De uitgaven in het kader van de ARBO (nieuwe stoelen, werkplekonderzoeken etc) zijn in verband met 
de aanstaande fusie in 2012 beperkt geweest, waardoor er een voordeel ad € 22.000 is ontstaan.

Wet Woz (voordeel € 22.000)
De externe kosten voor (her)taxaties in het kader van de Wet Woz vallen lager uit dan begroot.
De werkzaamheden zijn door eigen personeel uitgevoerd.

Gladheidsbestrijding (nadeel € 20.000)
De post gladheidsbestrijding is moeilijk te begroten en zeer afhankelijk van het weer in de laatste maanden
van het lopende jaar. Deze post is in 2012 overschreden met € 20.000.

Leerlingenvervoer (nadeel € 43.000)
Mede als gevolg van het faillissement van de vervoerder en het opnieuw moeten aanbesteden van het 
leerlingenvervoer, tegen een hogere prijs, is de post met € 43.000 overschreden.
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Parkeergelden (voordeel € 33.000)
Het aantal opgelegde naheffingen is hoger dan begroot.

Jongerenwerker (voordeel € 24.000)
De jongerenwerker is voor minder uren ingehuurd dan begroot.

Overige bedragen kleiner dan € 20.000 (voordeel € 162.000)
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de hierna volgende analyses van afwijkingen
tussen de begroting na wijziging en de programmarekening 2012.

Classificatie begrotingsoverschrijdingen uitgaven

Bij de analyse en verklaring van de begrotingsoverschrijdingen van exploitatiebudgetten moet een
classificatie, conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (B.B.V.) en het
Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (B.A.P.G.) worden aangegeven. 
Onder "Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling" is een uitleg opgenomen over de diverse soorten
classificaties. 

In 2012 heeft er bij geen enkel programma een begrotingsoverschrijding plaatsgevonden.
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Analyse van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening 2012.

Voor een toelichting over de "classificaties" wordt verwezen naar 3.3.1 Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling.

Bij de toelichting op de verschillen bij de programma's staat er achter aangegeven of het verschil   
incidenteel ( І ) of structureel ( S ) van karakter is.

Programma Bestuur en directie

Jaar 2012 Jaar 2012 Verschil
Realisatie Begroting

na wijziging Classificatie
Bedragen x € 1.000

Lasten

Bestuur 4.436 5.053 617
Veiligheid 853 868 15
Griffier 173 277 104
Handhaving 1 1
Communicatie 154 168 14

5.616 6.367 751

Baten

Bestuur 1.544       2.324          780-             
Veiligheid 1              1                 
Griffier 6              14               8-                 
Handhaving -                 
Communicatie -                 

1.551       2.338          787-             

Saldo programma Bestuur en directie 4.065       4.029          36-               

Toelichting:

- Meer intern toegerekende uren, voornamelijk voor de fusie HSZ 625-             I

- Minder kosten herindelingsbudgetten (inc. I&A), zie ook bijdrage reserves 429             I

- Investering Egem-I, zie ook bijdrage algemene reserve 54               I

- Geen exploitatiekosten Egem-I traject 24               I

- Lagere kapitaallasten, voornamelijk blus-en reddingsmiddelen en bluswatervoorziening 26               I

- Vrijval voorziening wachtgeld wethouders 37               I

- Minder uitgaven communicatiebeleid 10               I

- Overige posten per saldo 9                 I
36-               
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Programma Samenlevingszaken

Jaar 2012 Jaar 2012 Verschil
Realisatie Begroting

na wijziging Classificatie
Bedragen x € 1.000

Lasten

Welzijn en onderwijs 4.852       5.753          901             
Sociale zaken 3.041       3.188          147             
Burgerzaken 523          493             30-               

8.416       9.434          1.018          

Baten

Welzijn en onderwijs 390          281             109             
Sociale zaken 2.006       1.779          227             
Burgerzaken 186          205             19-               

2.582       2.265          317             

Saldo programma Samenlevingszaken 5.834       7.169          1.335          

Toelichting:
- Minder toegerkende interne kosten, voornamelijk voor de Wet Maatschappelijke
  Ondersteuning 103             I
- Investeringen peuterspeelzalen Burgerbrug en Sint Maartensbrug 1) 426             I
- Bibliotheek Callantsoog, de plug in bibliotheek is nog niet gerealiseerd 48               I
- Bibliotheek Callantsoog is nog niet verkocht. De boekwaarde is nog niet afgeboekt. 32               I
- De Kop Groep Bibliotheken heeft over 2011 een aanvullende subsidie ontvangen 27-               I
- De kosten voor de Wet Kinderopvang toezicht vallen € 15.000 lager uit, omdat er minder 
  inspecties gastouders noodzakelijk waren dan voorzien. De kosten voor peuterspeelzaalwerk, 
  harmonisering peurterspeelzaal-kinderopvang en de wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door 
  door Kwaliteit en Educatie) zijn € 27.000 lager, o.a. door lagere opleidingskosten 
  voor leidsters. 42               S
- Lagere kapitaallasten scholen en stelpost onderhoud scholen.
  Deze worden verrekend met de reserrve huisvestingsmiddelen onderwijs. 44               I
- Hogere kosten leerlingenvervoer a.g.v. het faillissement vervoerder en het opnieuw 
  aanbesteden van het vervoer. 45-               I
- In 2012 zijn nog geen kosten gemaakt voor de interne verhuizing
  van de bibliotheek 't Zand in Multitreffer. Zie ook bijdrage algemene reserve. 63               I
- Het voordeel bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ad € 225.000 betreft:
  - Geen externe uitgaven voor de transitie AWBZ naar Wmo. Bij Zijpe zijn er alleen interne
    uren geboekt. De overige kosten worden door een andere gemeente betaald en worden 
    afgedekt door een provinciale subsidie. 53               I
  -  Lagere kosten vervoersvoorzieningen 94               I
  -  Hogere kosten hulp bij huishouden 29-               I
  -  Meer ontvangen eigen bijdragen Wmo 59               I
  -  Lagere kosten woonvoorzieningen 50               I
  -  Overige per saldo 2-                 I
- Lagere kosten project Step to Save. Zie ook bijdrage reserve Wmo. 30               I
- De uitgaven voor de Wet Werk en Bijstand minus de rijksbijdrage geven een nadeel
  van € 173.000. Dit wordt echter binnen de ISD afgedekt door de reserve WWB. Binnen 
  de begroting van Zijpe is rekening gehouden met een nadeel van € 116.000. Dit is nu voordelig, 
  € 9.000,  waardoor er een voordeel van € 125.000 ontstaat. Daarnaast is het saldo tussen de 
  uitgaven minus de inkomsten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen voordelig € 25.000. 150             I
- De (opstart)kosten voor het Centrum Jeugd en Gezin waren in 2012 lager dan begroot.
  Uitgaven m.b.t. de huisvesting moeten nog in 2013 plaatsvinden. 97               I
- De jongerenwerker is voor minder uren ingehuurd, dan begroot. 24               S
- Minder uitgaven lokaal gezondheidsbeleid, o.a. door minder huisbezoeken en 
  cursussen Alcohol Verkeer Cursussen. 12               I
- Lagere kosten kunstroute, inclusief afrekening over het jaar 2011. 11               I
- In 2012 nog geen uitgaven inzake de decentralisatie jeugdzorg. 13               I
- De bijdragen van het noodfonds waren in 2012 gering. 10               I
- De kosten voor inburgering waren lager dan geraamd. 10               I
- Overige posten per saldo 67               I

1.335          

1) Zie volgende pagina
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1) Investeringen peuterspeelzalen en brede scholen Burgerbrug en Sint Maartensbrug
Deze begrotingswijziging is nog niet goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland. Er vindt nog overleg
plaats over de dekking van deze investeringen. De begrotingswijziging betreft:
Investering peuterspeelzalen (zie programma Samenlevingszaken)   426             
Investering brede scholen (zie programma Openbare Werken) 2.264          

2.690          
Dekking investeringen vanuit opbrengsten grondverkopen (zie programma 
Openbare Werken) 1.672-          
Bijdrage reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens 1.018-          

-                 
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Programma Middelen

Jaar 2012 Jaar 2012 Verschil
Realisatie Begroting

na wijziging Classificatie
Bedragen x € 1.000

Lasten

Financiën 164          926             762             
Belastingen 60            51               9-                 
Inkoop 8              22               14               

232          999             767             

Baten

Financiën 42            390             348-             
Belastingen 2.422       2.392          30               
Inkoop -                 

2.464       2.782          318-             

Saldo programma Middelen 2.232-       1.783-          449             

Toelichting:
- In de loop van het jaar worden de financiële gevolgen van de begrotingswijzigingen
  in de kostenverdeelstaat begrotingstechnisch hier verantwoord. De werkelijke lasten
  c.q. inkomsten worden echter op de diverse activiteiten door de gehele jaarrekening
  heen verantwoord, waardoor er onder Middelen een verschil (saldi kostenplaatsen)
  ontstaat ten opzichte van de begroting. Lasten 621             I

Baten 348-             I
- Minder toegerekende interne uren Planning & Control cyclus. 133             I
- Hogere opbrengst parkeergelden 33               S
- Lagere opbrengst grafrechten 12-               I
- Hogere opbrengst rioolrechten 10               I
- Minder aanschaf/vervanging gymmaterialen. Zie ook bijdrage reserve gym. 12               I

449             
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Programma Ruimte en wonen

Jaar 2012 Jaar 2012 Verschil
Realisatie Begroting

na wijziging Classificatie
Bedragen x € 1.000

Lasten

Ruimte 2.974       4.350          1.376          
Bouw- en woningtoezicht 531          555             24               
Algemene zaken 173          262             89               
Milieu 432          856             424             

4.110       6.023          1.913          

Baten

Ruimte 413          265             148             
Bouw- en woningtoezicht 387          498             111-             
Algemene zaken 29            27               2                 
Milieu 2              200             198-             

831          990             159-             

Saldo programma Ruimte en wonen 3.279       5.033          1.754          

Toelichting:
- Meer intern toegerekende interne uren, vnl. handhaving ruimtelijke ordening. 127-             I
- Investering Pilot Petten nog geen uitgaven. Zie ook bijdrage reserve dekking nieuwe
  beleidsvoornemens. 1.000          I
- Investering wandelpadennetwerk. Zie ook bijdrage reserve aanleg infra.werken 42               I
- Investering Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan. Zie ook bijdrage reserve
  bereikbaarheid kust. 323             I
- Uitgaven veelkleurig landschap. Zie ook reserve IRV. 25               I
- Saldo project St Zijper Kerken. Zie ook bijdrage reserve dekking nieuwe beleids-
  voornemens. 73               I
- De bestemmingsplannen voor de brede scholen Bugerbrug en Sint Maartensbrug
  zijn nog niet afgerond en lopen door in 2013. 63               I
- Lokaal huisvestingsbeleid. Zie ook bijdrage reserve ISV. 41               I
- Kosten uitvoering nota Economische Zaken. Zie ook bijdrage reserve EZ. 59               I
- Uitgaven klimaatvisie. Zie ook bijdrage reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens. 136             I
- In 2012 nog geen bodemsanering Handelsweg. Zie ook bijdrage reserve milieu. 25               I
- Ten laste van 2012 zijn geen lasten gekomen voor projecten, extra werkzaamheden
  en incidentele transformatiekosten van de Milieudienst. 28               I
- In 2012 zijn 2, niet begrote, dwangsommen ontvangen. 24               I
- In 2012 waren de kosten voor het reinigen van het strand lager dan begroot. 14               I
- Overige per saldo 28               I

1.754          
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Programma Openbare werken

Jaar 2012 Jaar 2012 Verschil
Realisatie Begroting

na wijziging Classificatie
Bedragen x € 1.000

Lasten

Beleid en projecten 5.711       4.075          1.636-          
Beheer en uitvoering 4.741       6.421          1.680          
Grondzaken 83            95               12               
Geo informatie 269          246             23-               
Buitendienst 1.011       1.130          119             

11.815     11.967        152             

Baten

Beleid en projecten 1.026       2.467          1.441-          
Beheer en uitvoering 4.504       1.064          3.440          
Grondzaken 39            41               2-                 
Geo informatie -                 
Buitendienst 1              1                 

5.570       3.572          1.998          

Saldo programma Openbare werken 6.245       8.395          2.150          

Toelichting:
- Minder toegerekende interne uren, o.a. voor waterberging en duurzaam veilig. 306             
- Vorming voorziening grondexploitatie ter dekking van eventuele verliezen op de 
  complexen Woningbouwplan Zand en Bedrijventerrein Kolksluis. 3.661-          
- Vrijval voorziening riool 3.548          
- Lagere kapitaallasten, o.a. Kanaalkade Zand, T splitsing Callantsoog, dorpsplein C'oog. 211             
- Brede scholen Burgerbrug en St Maartensbrug. Zie toel. Progr. Samenlevingszaken 592             
- Gezien de huidige slechte situatie op de grond- en huizenmarkt en de stand van de 
  boekwaarden van de diverse grondcomplexen zijn de aan de grondcomplexen toegeschreven
  interne uren en overige kosten niet geactiveerd op de balans, maar ten laste gebracht 
  van de exploitatie 2012. 84-               
- Investering T splitsing Abbestedeweg. Zie ook bijdrage reserves. 301             
- Investering verkeersvisie 't Zand. Zie ook bijdrage algemene reserve. 56               
- Investering komgrenzen overige dorpen. Zie ook bijdrage reserve dekking nieuwe
  beleidsvoornemens. 75               
- Investering dorpsplein Callanstoog. Zie ook bijdrage reserve dorpsplein C'oog. 733             
- Lagere kosten inboet plantsoenen, uitbesteding onderhoud beplanting en uitvoering
  groenbeheersplan. De bijdrage uit de reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens
  voor het groeneheersplan is hiertegenover € 29.000 lager. 47               
- Het voordeel op het budget voor onderhoud wegen binnen de bebouwde kom ad € 29.000
  wordt enerzijds veroorzaakt door lagere kosten voor onderhoud ad € 14.000 a.g.v. minder
  vorstschade en achterstallig onderhoud en anderzijds door bijdragen van derden voor
  straatwerk ad € 15.000. 29               
- De post gladheidsbestrijding is moeilijk te begroten en zeer afhankelijk van het weer in de 
  laatste maanden van het lopende jaar. De post is in 2012 overschreden met € 20.000. 20-               
- Er zijn lichtmasten vernieuwd, waardoor het energieverbruik voor openbare verlichting
 aanzienlijk is gedaald. Bovendien zijn de jaren 2010 en 2011 afgerekend en is over deze jaren
  € 18.000 terugontvangen, dat ten gunste van de exploitatie 2012 is gebracht. 28               
- Het restant budget voor speelplaatsen en -velden ad € 32.000 moet naar 2013 worden
  overgeheveld. De opdracht voor de werkzaamheden is al afgegeven. De werkzaamheden 
  vinden echter pas in 2013 plaats. 32               
- Het positieve saldo bij de afvalverwijdering en -verwerking wordt verrekend met de 
  reserve afval. 31               
- In 2012 is het baggerdepot niet geleegd. Dit moet nog in 2013 worden gedaan. Daarnaast
  is er minder baggerwerk uitgevoerd dan gepland, aangezien er weinig bagger in de sloten 
  aanwezig was. Als gevolg hiervan is er een voordeel op deze post ontstaan. 56               
- De verkoop van de bibliotheek in Callantsoog is in 2012 nog niet gerealiseerd.
  Zie ook het programma Samenlevingszaken voor uitgaven plug in bibliotheek. 225-             
- Voor incidentele opbrengsten is een bedrag begroot van € 50.000. In werkelijkheid zijn
  er in het laatste kwartaal 3 stukken (erfpacht)grond verkocht voor totaal € 165.000. 115             
- Overige per saldo 20-               

2.150          
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Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onvoorzien:

Voor een toelichting over het verloop van de post onvoorzien wordt verwezen naar het Jaarverslag.

Algemene dekkingsmiddelen:

In 2012 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de algemene uitkering over het
jaar 2010 definitief vastgesteld op € 9.816.898,42. In 2011 zijn verantwoord nagekomen baten en lasten van 
de algemene uitkering over de jaren 2011 ad € 59.341 en 2010 ad € 6.804.

De toelichting m.b.t. de algemene dekkingsmiddelen is opgenomen in het Jaarverslag.
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Toelichting gerealiseerde resultaat voor en na bestemming en werkelijke 
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x € 1.000 Jaar 2012 Jaar 2012 Verschil

Realisatie Begroting
na wijziging Programma

Resultaat voor bestemming 1.570-       7.345-          5.775          

Toevoegingen reserves:
- Res.dorpsplein Callantsoog, toevoeging 499-          499-             -                 OW
- Reserve SVn duurzaamheidsleningen 300-          300-             -                 R&W
- Reserve huisvestingsmiddelen onderwijs 214-          162-             52-               SZ
- Algemene reserve, winstbestemming 2011 456-          456-             -                 AlgD.Md
- Reserve aankoop kunst 3-              3-                 -                 SZ
- Algemene reserve, aflossing Callingher Erfgoed 1-              1-                 -                 AlgD.Md
- Reserve gymmaterialen 21-            21-               -                 MID
- Reserve reg.project Kompas NoKo 20-            20-               -                 R&W
- Res.dek.nieuwe bel.voorn., van res.fin.inv.econ.nut 1.239-       1.239-          -                 AlgD.Md
- Res.dek.nieuwe bel.voorn., van algemene reserve 641-          641-             -                 AlgD.Md
Onttrekkingen reserves:
- Res.fin.inv.econ.nut, naar res.dek.nieuwe bel.voorn. 1.239       1.239          -                 AlgD.Md
- Algemene res., naar res.dek.nieuwe bel.voorn. 641          641             -                 AlgD.Md
- Reserve 3e wethouder 163          163             -                 B&D
- Algemene reserve, projecten werkgroep I&A 387          441             54-               B&D
- Algemene reserve fusiekosten -               321             321-             B&D
- Algemene reserve, Egem I 6              60               54-               MID
- Reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens, fusiekosten 347          400             53-               AlgD.Md
- Reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens, incidentele
  uitgaven. Zie dekkingsplan begroting 2012. 593          1.970          1.377-          AlgD.Md
- Algemene reserve, projectplan dorpsservicepunt 13            13               -                 SZ
- Algemene reserve, actie rookmelder -               9                 9-                 B&D
- Reserve regio arr. Bedrijventerreinen Kop Noord-Holland 2              2                 -                 R&W
- Algemene reserve, verkeersvisie 't Zand 24            79               55-               OW
- Algemene reserve,  bijdr.res.dorpsplein Callantsoog 499          499             -                 OW
- Res.economische zaken, nota economische zaken 42            100             58-               R&W
- Reserve gymmaterialen 8              19               11-               MID
- Reserve kunst, aanschaf diverse kunstwerken 15            16               1-                 SZ
- Reserve Infrastructurele Werken, Wandelpaden 40            82               42-               R&W
- Reserve Bereikbaarheid kust, uitvoering GVVP 2              325             323-             R&W
- Reserve financiering investeringen economisch nut 208          208             -                 AlgD.Md
- Reserve financiering investeringen maatschappelijk nut 98            98               -                 AlgD.Md
- Reserve project Waterberging 49            70               21-               OW
- Reserve automatisering, vrijval 82            82               -                 MID
- Reserve IRV, veelkleurig landschap -               42               42-               R&W
- Reserve IRV, Project Bosperpark 3              4                 1-                 R&W
- Reserve ISV, update bodeminformatiesysteem 1              5                 4-                 R&W
- Reserve Afvalstoffenheffing, bijdrage 2012 45            77               32-               OW
- Res.Bestemmings- en Structuurplannen, Bestemmingsplan 169          137             32               R&W
- Reserve reg.project Kompas NoKo 4              4                 -                 R&W
- Reserve ISV, Woonvisie 5              42               37-               R&W
- Reserve WMO, Project Step2Save 20            50               30-               SZ
- Res.Saldo rek.baten en lasten, winstbestemming 2011 1.007       1.007          -                 AlgD.Md
- Reserve IRV, inhaalslag ruimte 245          245             -                 R&W
- Algemene reserve, verhuizing bibliotheek in de Multitreffer -               63               63-               SZ
- Reserve dek.nieuwe beleidsvoornemens, psz Bbg en Smb -               426             426-             SZ
- Reserve dek.nieuwe bel.voorn., brede scholen Bbg en Smb -               592             592-             OW
- Reserve dorpsplein Callantsoog 126          859             733-             OW
- Res.aanleg infrastr.werken, T splitsing Abbestedeweg 24            294             270-             OW
- Reserve bereikbaarheid kust, T splitsing Abbestedeweg 31               31-               OW
- Egalisatiereserve verbouw gemeentehuis 106          106             -                 AlgD.Md
- Reserve milieu, bodemsanering Handelsweg -               25               25-               R&W
- Reserve GOA, boekenpret -               8                 8-                 SZ
Saldo onttrekkingen en toevoegingen 2.819       7.512          4.693-          

Resultaat na bestemming 1.249       167             1.082          
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4. OVERIGE
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4.1 OVERZICHT ACTIEVE KAPITAALSINVESTERINGEN 2012

Omschrijving investering Totaal Datum en Besteed Besteed Restant

toegestaan nummer tot en met 2012

krediet raadsbesluit dj. 2011

Hoofdfunctie 0

Egem I traject 152.692 Rb.30-09-2008,nr. 20 187.544 5.862 54.138

17.105 Rb.30-6-2009, nr 17

74.000 Rb.03-11-2009,nr. 7

65.000 Rb.08-12-2009,nr. 12

-61.253 Rb,29-05-2012, nr 16
247.544 187.544 5.862 54.138

Hoofdfunctie 1

Bluswatervoorzieningen 230.000 Rb.4-11-2008,nr. 7 423.967 74.633 26.400

230.000 Rb.03-11-2009,nr. 7

-50.000 Rb.02-11-2010,nr. 11

230.000 Rb. 02-11-2010, nr 14

-75.000 Rb. 25-10-2011, nr 12

-40.000 Rb. 27-11-2012, nr 19

Tankautospuit Cg 300.000 Rb.03-11-2009,nr. 7 271.096 16.826 12.078

Bluskleding 40.000 Rb.03-11-2009,nr. 7 35.982 5.041 -1.023

4 valbeveiligingen 8.000 Rb. 01-11-2010, nr 7 0 8.459 -459

2 explosiegevaarmeters 3.000 Rb. 25-10-2011, nr 14 2.305 695

72 ademluchttoestellen 43.200 Rb. 25-10-2011, nr 14 46.525 -3.325

Terras redd.brig Petten 27.500 Rb.03-11-2009,nr. 7 24.356 3.144

Vervanging redd.brig SMz 175.000 Rb.03-11-2009,nr. 7 208.059 7.890 4.051

45.000 Rb 07-12-2010, nr 23
1.166.700 963.460 161.679 41.561

Hoofdfunctie 2

Komgrenzen/Duurzaam Veilig 170.834 Rb.11-11-2003,nr. 7 654.303 2.756 73.422

-85.417 Rb.11-11-2003,nr. 8

176.936 Rb.09-11-2004,nr. 7

183.128 Rb.08-11-2006,nr. 7

-60.000 Rb. 30-6-2009, nr 22

340.000 Rb.23-02-2010,nr. 16

-70.000 Rb. 25-10-2011, nr 11

75.000 Rb. 25-10-2011, nr 14

Reconstructie Dorpsplein Cg 100.000 Rb.6-11-2007,nr. 7 140.065 126.333 1.432.902

1.000.000 Rb.03-11-2009,nr. 7

599.300 Rb. 27-09-2011, nr 6

Verkeersvisie 't Zand 200.000 Rb.3-11-2009,nr. 7 90.680 23.641 679

-30.000 Rb,29-05-2012, nr 16

-55.000 Rb. 27-11-2012, nr 19

Wandelpadennetwerk Zijpe 196.400 Rb.2-11-2010,nr. 13 16.238 40.115 140.047

Herinr.Kanaalkd+duurz.veilig Zand 680.000 Rb. 25-10-2011, nr 11 13.922 736.078

70.000 Rb. 25-10-2011, nr 11

Herinr. T splitsing Dorspwg/Abbwg 380.000 Rb. 25-10-2011, nr 11 23.863 701.137

345.000 Rb. 27-11-2012, nr 11

Aanpak Jewelweg/Schoolstraat 460.000 Rb. 20-12-2011, nr 8 71.035 388.965

Voetpad+voorber.herinr.Kermphaanweg 40.000 Rb. 31-01-2012, nr 8 22.444 17.556

Aanpassing bushaltes Callantsoog 35.695 Rb. 24-04-2012, nr 19 29.570 6.125

Verlichting Jewelweg/Schholstraat 57.000 Rb. 20-12-2011, nr 8 0 57.000

Voorbereiding werken 19.000 Rb. 25-10-2011, nr 14 -27.980 46.980

Gem. verkeer-/Vervoerplan (GVVP) 60.000 Rb. 30-7-2009, nr 22 15.586 8.360 6.640

-4.414 Rb. 25-10-2011, nr 12

-25.000 Rb,29-05-2012, nr 16

Voorbereiding uitvoering GVVP 325.000 Rb. 29-05-2012, nr 6 2.450 322.550

5 parkeerautomaten 37.500 Rb.3-11-2009,nr. 7 17.978 192

-13.000 Rb. 28-02-2012, nr13

-6.330 Rb,29-05-2012, nr 16

2 handcomputers parkeren 13.000 Rb. 28-02-2012, nr13 11.566 1.434
5.214.632 934.850 348.075 3.931.707
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Omschrijving investering Totaal Datum en Besteed Besteed Restant
toegestaan nummer tot en met 2012
krediet raadsbesluit dj. 2011

Hoofdfunctie 4
Uitbreiding huisvesting obs Petten 33.750 Rb. 24-05-2011, nr 7 33.729 21
Vervanging 7e en 8e lokaal obs Petten 613.900 Rb. 27-03-2012, nr 11 597.073 -813

-17.640 Rb. 27-11-2012, nr 19
Brede school St M brug 257.420 Rb. 22-02-2011, nr 8 2.595 21.361 233.464
Brede school Burgerbrug 176.610 Rb. 22-02-2011, nr 8 30.108 16.956 129.546

1.064.040 32.703 669.119 362.218

Hoofdfunctie 5
Ombouw noodtrap Multitreffer 50.000 Rb. 27-09-2011, nr 7 1.968 43.984 4.048
Lichtinstallaties handbalvelden 40.000 Rb. 21-06-2011, nr 15 34.993 3.248 1.759
Bomen dorpsplein Callantsoog 4.202 Rb.3-11-2009,nr. 7 0 0 4.202
Speeltoestellen 2012 53.800 Rb. 25-10-2011, nr 14 34.648 19.152
Vervanging weidesleep Bano 1.500 Rb. 25-10-2011, nr 14 828 672
Vervanging kunstmeststrooier 4.000 Rb. 25-10-2011, nr 14 4.051 -51
Vervanging versnipperaar 26.000 Rb. 25-10-2011, nr 14 20.820 5.180
Hekwerken dierenparken 25.000 Rb. 25-10-2011, nr 14 24.994 6
Uitvoering Strandnota 2007 25.000 Rb.07-11-2006,nr. 7 22.262 0 2.738
Uitvoering Strandnota 2008 25.000 Rb.06-11-2007,nr. 7 13.597 423 10.980

254.502 72.820 132.996 48.686

Hoofdfunctie 6
Peuterspeelzaal SMB 28.530 Rb. 22-02-2011, nr 8 0 0 28.530
Peuterspeelzaal/hobbyruimte Bbg 55.832 Rb. 22-02-2011, nr 8 0 0 55.832

84.362 0 0 84.362

Hoofdfunctie 7
Ondergr. containers straatafval Dorpsplein 30.000 Rb. 29-05-2012, nr. 10 0 30.000
Riool Melchiorstraat/Sportlaan 75.000 Rb. 30-6-2009, nr 17 139.041 479.265 99.694

23.000 Rb. 21-06-11, nr 17
620.000 Rb. 31-01-2012, nr 9

Afvalwatertracé GrK-Cg 651.000 Rb.23-02-2010,nr. 12 81.886 26.502 647.912
-42.000 Rb.29-06-2010,nr. 9
147.300 Rb. 22-11-2011, nr. 5

Rioolplan WtHartpln eo 430.000 Rb.29-06-2010,nr. 21 254.969 36.924 138.107
Basisrioleringsplan tZand 125.000 Rb.29-06-2010,nr. 22 0 38.694 19.306

-67.000 Rb.25-10-2011,nr.12
Aanpassing rioolgemalen 209.800 Rb.29-03-2011,nr. 21 117.460 84.824 7.516
Zakelijk recht sanering buitengebied 30.000 B&W 17-05-2011, nr 5 2.705 1.910 13.090

-12.295 Rb,29-05-2012, nr 16
Vuilwaterriool Dorpsplein 168.000 Rb. 29-05-2012, nr 10 0 168.000
Transportleiding Jewelweg 122.000 Rb.01-11-2010,nr. 7 6.891 746.109

631.000 Rb. 20-11-2011, nr 6

Subtotaal uitvoering G.R.P. 3.110.805 596.061 675.010 1.839.734

SVn-duurzaamheidsleningen 1.500.000 Rb. 19-07-2011, nr 7 776.468 723.532
Participatie Duurz.Energieprojecten 1.000.000 Rb. 19-07-2011, nr 7 1.000.000
Aula Sint Maartensbrug 80.000 Rb. 4-11-2008, nr 7 9.941 107.059

37.000 Rb.02-11-2010,nr. 11
Urnenmuur begraafplaats Petten 22.500 Rb. 19-07-2011, nr. 10 743 26.242 -871

3.614 Rb. 27-11-2012, nr 19
5.783.919 606.745 1.477.720 3.699.454

Hoofdfunctie 8
Structuurvisie Petten 1.000.000 Rb. 25-10-2011, nr 14 1.000.000
VROM startersleningen 400.000 Rb. 26-04-2011, nr 4 400.000 0

1.400.000 0 400.000 1.000.000

Kostenplaatsen
Onderzoek herhuisvest.Zijper Museum 27.500 Rb. 26-06-2012, nr 22 17.261 0

-10.239 Rb. 27-11-2012, nr 19
Tijdelijke huisvesting HSZ 980.000 Rb. 02-02-2012, nr 4 643.666 336.334
Novell servercluster 90.000 Rb.21-06-2011,nr. 15 65.148 15.395 9.457
Hardware automatisering 2012 35.000 Rb. 25-10-2011, nr 14 33.644 1.356
Vervanging Volkswagen transporter 47.000 Rb. 25-10-2011, nr 14 48.997 -1.997
Smartboards 12.000 Rb. 25-10-2011, nr 14 0 12.000
Mercedes 8-VRX-14 (verv VTPF03) 30.000 Rb.25-10-2011,nr.12 29.552 448

1.211.261 94.700 758.963 357.598

GENERAAL TOTAAL 16.426.960 2.892.822 3.954.414 9.579.724
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4.2 SAMENSTELLING GEMEENTERAAD, COLLEGE VAN B&W

      EN DIRECTIETEAM ULTIMO 2012

Gemeenteraad

Voorzitter: mw. M.G. Dekker

Raadsgriffier: W. van der Paard

Leden:

CDA J.A.M. Klaver, fractievoorzitter

P.F.J. Vriend

G.J. Slijkerman

PVDA A. Derksen, fractievoorzitter

G. van Ee

R.J. Klant

VVD Th. van der Ploeg, fractievoorzitter

A. Mak

J.P. Groot

BKV J.Th. Kröger, fractievoorzitter

C.H.T. Rampen-van de Put

R.H.J. Sips

J.P.C. van Ravenzwaaij

Natuurlijk Zijpe D.A.G. Nater, fractievoorzitter

C Koning

College van burgemeester en wethouders

Portefeuille

Burgemeester mw. M.G. Dekker Openbare orde en Veiligheid, Brandweer,

Burgerzaken, Personeel en organisatie,

Communicatie en voorlichting, Interne

Algemene en Juridische zaken, Regionaal archief,

Herindeling, Zwakke schakkels/MER, Pallas

Wethouder B. Blonk Financiën en belastingen, Milieu, Onderwijs,

Sociale zaken, Zorg, Jeugd- en Ouderenbeleid,

Dierenwelzijn, Cultuur, Sociaal-cultuur werk,

Sport, Accommodatie- en subsidiebeleid,

Coördinatie handhaving, Informatie en

automatisering

Wethouder P.C. Morsch Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en 

monumentenzorg, Bouw- en woningtoezicht,

Natuur en water, Recreatie bestaand

beleid en RO

Wethouder P. Marees Openbare werken, Verkeer en vervoer,

Economische zaken, Bevordering economisch/

toeristisch product, Leader+, Investering

Landelijk Gebied, Petten aan Zee, Dorpsraden

Directieteam

Voorzitter M. Rietveld
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4.3 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1 REGELING VERANTWOORDINGSINFORMATIE

      SPECIFIEKE UITKERINGEN
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5. CONTROLEVERKLARING 
 






