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(verwijzing van de pagina’s is naar de digitale begroting) 
Pagina 3/126: Coronacrisis 
- In 2019 konden zaken niet uitgevoerd worden door de coronacrisis en dus konden de gelden niet 
worden besteed. Is er kans dat de gelden alsnog besteed worden in 2021 en zo ja,  
wat zijn de financiële gevolgen?  

Antwoord: 
Wij nemen aan dat  u het jaar 2020 bedoeld. 
Nee, de zaken die niet zijn uitgevoerd kunnen in veel gevallen niet met terugwerkende kracht alsnog 
doorgeschoven worden naar het volgende jaar. Hierdoor ontstaat ook een incidenteel voordeel voor het 
jaar 2020. Ten opzichte van de incidentele voordeel zijn ook meerkosten die voortvloeien uit deze 
coronapandemie, hierover wordt u maandelijks geïnformeerd.  
In 2021 kunnen de activiteiten op basis van normale omstandigheden gewoon weer plaatsvinden en zijn 
hiervoor binnen de begroting 2021 de structurele reguliere budgetten beschikbaar. 

- Er wordt in deze begroting aangegeven dat we extra aandacht hebben voor de risico's die we lopen 
door de coronacrisis. Met welke bedragen worden die begroot en onder welke posten? We zien dit niet 
terug bij de incidentele risico's of valt dit onder "nr.3 calamiteit/ramp"? We vinden dit ook elders in de 
begroting niet terug.  

Antwoord: 
De extra aandacht die we hebben voor de risico’s door de coronacrisis vertaald zich niet in het reserveren 
van extra budget voor de coronacrisis. In de risicoparagraaf wordt wel rekening gehouden met de 
coronacrisis en deze komt inderdaad terug onder nr. 3 calamiteiten/ramp. 

Pagina 3/126: Lobby 
- Er wordt aangeven dat voor het sluitend krijgen van deze begroting is er actie en lobby naar het Rijk 
geweest. Kennelijk heeft deze actie en lobby geld opgeleverd voor de gemeente Schagen. Maar hoeveel 
precies? Waar is dat terug te vinden in de begroting 2021? Ook bij de paragraaf financiën zien we het 
niet terug.  

Antwoord: 
Afgelopen zomer heeft de gemeente Schagen samen met de provincie Noord-Holland en andere 
gemeenten uit de provincie een lobby uitgevoerd richting het Rijk. Dit heeft er onder meer toe geleid dat 
de opschalingskorting algemene uitkering voor de jaren 2020 en 2021 op nihil is gezet. Voor 2020 was 
dit een bedrag van € 179.000. en voor 2021 € 409.000. Daarnaast is voor het jaar 2022 300 miljoen 

euro éénmalig extra beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Schagen een bedrag van € 665.000. Deze 
bedragen zijn onderdeel van de Algemene uitkering en daarom zie u ze niet 1 op 1 terug.  
In de Raadsinformatie memo die is opgesteld naar aanleiding van de september circulaire zijn deze 
bedragen opgenomen. 

Pagina 21/216: Subsidie BIZ 
- Betekent dit feitelijk subsidiëring van één ondernemersvereniging? Er is namelijk door de BIZ geen 
afdracht meer aan een winkeliersvereniging.

Antwoord: 
Dat is juist. Het betreft subsidie aan Stichting Schagen Marktstad om het merk Schagen Marktstad te 
kunnen blijven promoten nu de invoering van de BIZ is uitgesteld. Van afdracht aan een de 
winkeliersvereniging is inderdaad geen sprake meer omdat dit geld door de leden na invoering van de 
BIZ betaald wordt aan de BIZ-vereniging.  

Pagina 24/126: Locatie Oudshoorn 
- Op de bijeenkomst van de 14e begrepen we dat er bouw start kort na de zomer van 2021 in verband 
met alle onderzoeken die nu plaats moeten gaan vinden. Hebben we correct begrepen? 

Antwoord: 
Wij gaan er van uit dat hier het project Oudshoorn wordt bedoeld. In de voortgangsrapportage wordt 
alleen gesproken over het ontwerpbestemmingsplan. De verwachting is op dit moment dat eind 2021 
sprake kan zijn van een onherroepelijke omgevingsvergunning, en dat dan wordt aangevangen met de 
bouw. Een en ander onder voorbehoud van zaken zoals beroep en bezwaar op 
bestemmingsplan/omgevingsvergunning. 
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Pagina 26/126: Meer ruimte voor bedrijvigheid 
- Wat is de status van de bedrijventerreinen Warmenhuizen en Waarland?

Antwoord: 
Er ligt een concrete aanvraag van een aantal ondernemers uit Waarland die willen uitbreiden (met 3,5 
ha) aansluitend op het bedrijventerrein Groet II in Waarland. In Warmenhuizen zijn ook een aantal 
ondernemers die uitbreidingsplannen hebben. Het gaat hier om een ruimtebehoefte tussen de 1 en 1,9 
ha. De gemeente kan deze uitbreidingsbehoefte op dit moment niet faciliteren vanwege gebrek aan 
bedrijventerreinaanbod in deze kernen en is voornemens dit mogelijk te gaan maken met het 
eerstvolgende parapluplan.

Pagina 33/126: Domein inwoner en bestuur 
In diverse rubrieken wordt aangegeven dat we makkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn, maar met name 
in dit domein zijn er geen indicatoren ontwikkeld of beschikbaar. Dit zou om een en ander zo objectief 
mogelijk te maken ons inziens noodzakelijk zijn. Heeft het college hier plannen voor? 

Antwoord: 
In het Domein inwoner en bestuur zijn inmiddels twee indicatoren toegevoegd. Zie hiervoor de 
aanvullende informatie die hierover is verstrekt. Het betreft de indicatoren: 

• Rapportcijfer voor samenwerking tussen de gemeente met de inwoners en organisaties en de 

mate waarin zij worden betrokken bij de tot stand koming en uitvoering van beleid. 

rapportcijfer minimaal 6,5 (WSJG). 

• Inwoner of organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren 
minimaal 40% (WSJG). 

Pagina 37/126: Jeugdhulp 
Kopje “Wij doen dit door”, eerste bullit: 
- Waarom twee keer per jaar contracten afsluiten met nieuwe aanbieders, voldoen de huidige 
(betrouwbare) aanbieders dan niet? Door continue te blijven kijken naar nieuwe mogelijkheden bestaat 
het gevaar dat de focus meer gericht is op vernieuwing dan het verlenen van de noodzakelijke hulp. 
Kopje “Wij doen dit door”, tweede bullit: 

Antwoord: 
Wij hebben twee keer per jaar een toetredingsronde, zodat aanbieders die tot op dat moment nog geen 
contract hebben, gecontracteerd kunnen worden. Dit vergroot het aanbod voor onze inwoners

- Is de inkoopronde voor jeugd GGZ noodzakelijk om de capaciteit te vergroten of om het 
kwaliteitsniveau op te krikken. Waarom nu zo duidelijk neerzetten? Om hoeveel gevallen gaat het?  

Antwoord: 
De inkoopronde is noodzakelijk vanwege het aflopen van contracten. 

Pagina 41/126: Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting 
- Bij het domein Samenleving en Gezondheid ontbreekt bij “inwoners van Schagen geven hun sport, 
sociale- en culturele leefomgeving vorm” onder het kopje ”Wij doen dit door” een vermelding van 
“Sportakkoord” (vastgesteld en in werking). Dit hebben we ook de 14e genoemd en het bleek inderdaad 
over het hoofd gezien. Kan dit alsnog worden toegevoegd?  

Antwoord: 
De volgende tekst is toegevoegd. Zie ook de aanvullende informatie die hierover is verstrekt. 

• We hebben in 2020 het Sportakkoord ondertekend, waarmee met diverse partners afspraken zijn 

gemaakt om sport beoefening te stimuleren.

Pagina 42/126: Sportcarrousel 
- Bij de carrousel sportcomplexen Groenoord- Nes Noord is tot dusver is gebleken dat BSC The Rangers 
Softbal het best terecht kan komen op het terrein van wijlen VV Schagen aan de Nes Noord. Zijn 
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complexen van de atletiekvereniging TAS of het ijsbaancomplex ook meegenomen in  
haalbaarheidsstudie? Dit is nadrukkelijk een technische vraag.  

Antwoord: 
Er is inderdaad globaal gekeken naar de genoemde locaties, maar daar is onvoldoende ruimte om een 
honk- en softbalveld te realiseren. Op Nes Noord is daar wel net voldoende ruimte voor. 

Pagina 43/126: Ondermijning 
- De gemeente werkt hieraan door “Te werken aan de bewustwording over het thema ondermijning.” De 
bijeenkomsten naar aanleiding van dit thema zijn afgelast, is er een andere manier om dit thema bij de 
inwoner onder de aandacht te brengen? 

Antwoord: 
De bijeenkomsten die gepland stonden in de week van de veiligheid waren de start van een periode om 
meer bewustwording te creëren. Dit zowel onder de medewerkers als de inwoners.  

Volgend jaar zullen de bijeenkomsten alsnog worden ingepland. Daarnaast wordt de inzet op het thema 
ondermijning nog verder uitgewerkt. Hier worden ook de verschillende manieren waarop de 
bewustwording kan worden vergroot in uitgewerkt. 

Pagina 43/126: Veiligheidsbewustzijn 
Kopje “Wij doen dit door”, vierde bullit: 
- Wat moeten we ons voorstellen bij een strandveiligheidsscan, door welke (externe) partij wordt die 
uitgevoerd, en welke kaders en door wie geformuleerd worden daarbij gehanteerd?  

Antwoord: 
Er is in opdracht van de gemeente Schagen door het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) 
een risico-inventarisatie strandveiligheid uitgevoerd in 2019 en 2020. In deze rapportage die besproken 
zal worden met de reddingsbrigades en de gemeenteraad is nader onderzocht welke risico’s er aanwezig 
zijn in de kuststrook (het strand en de duinen) van de gemeente. Thema’s zoals inrichting van de 
strandopgangen, communicatie richting bezoeker, toezicht, hulpverlening en reddingsmiddelen zijn 
onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek worden vertaald in concrete acties, afspraken die ervoor 
moeten zorgen dat in de toekomst de kuststrook en dan met name het strandgebied veilig blijft. 

Pagina 44/126: Ondersteuning en zorg 
Kopje “Wij doen dit door”, eerste bullit: 
Ons inziens kun je niet voor voldoende mantelzorg zorgen, je moet ervoor zorgen dat de faciliteiten 
waaronder de mantelzorg kan plaatsvinden beschikbaar blijven op een voldoende hoogstaand niveau, 
zodat de mantelzorgers – die geen keuze hebben – hun geweldige werk kunnen blijven doen! Daaraan 
gekoppeld hoe gaan we om met de effecten ten gevolge van (langdurig) coronabeleid? Zijn de 
beschikbare faciliteiten ten behoeve van dit beleid voldoende robuust? 

Antwoord: 
Inderdaad, het staat er onhandig dat wij zorgen voor voldoende aanbod van mantelzorg. Waar wij op in 
zullen zetten is het ontlasten van de mantelzorger, waarvoor wij aanbod hebben. 

Bladzijde 51/126: GRGA 
Opmerking. De website van Noorderkwartier wordt nog genoemd als werkbedrijf, hetgeen al meer dan 
een jaar Probedrijven is.  

Antwoord: 
Als je nu via de begroting 2021 in de paragraaf verbonden partijen drukt op de toegevoegde link van 
Noorderkwartier dan kunt u zien dat de website is aangepast. Ik weet niet of dit recent is gebeurt maar 
het staat nu genoemd als probedrijf. 

Bladzijde 57/126: VN-verdrag 
Opmerking. Kopje “Maatschappelijk effect”. Nu wordt er aangegeven dat de inwoner en ondernemer trots 
is als de openbare ruimte geen gebreken vertoont en er verzorgd uitziet; het gaat toch ook om het feit – 
en misschien is dat wel een impliciet gegeven – hierdoor wordt de openbare ruimte (ook) veilig 
toegankelijk voor minder validen, een van de doelstellingen van het VN-verdrag.
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Antwoord: 
De toegankelijkheid voor mindervaliden is onder de aandacht. Dit is onder andere zichtbaar geworden in 
alle mindervalide opritten die extra zijn aangebracht. Tevens betrekken wij regelmatig het Gehandicapten 
Platform Schagen bij ontwikkelingen of herinrichtingsvraagstukken. De periodieke vergaderingen van het 
GPS worden ook bijgewoond door een medewerker van OG.

Bladzijde 58/126: Openbaar vervoer 
Indicator bij voorzieningen tevredenheid openbaar vervoer toont een onvoldoende. Wat zijn de plannen 
om hier mee aan de gang te gaan? We zien geen ambities onder kop “Wij doen dit door”. 

Antwoord: 
In april jl. is het P&R-terrein achter het station van Schagen herbestraat en momenteel wordt de laatste 
hand gelegd aan het vergroenen van het stationsplein. Dit draagt bij aan het comfort en zorgt dat de 
beleving/aantrekkelijkheid wordt vergroot. Bij nieuwbouwontwikkelingen of herinrichtingsprojecten 
zoeken wij het gesprek op met de ProvincieNH en haar vervoerder, om bijvoorbeeld nieuwe/extra 
bushaltes op te nemen en in te richten.

Pagina 60/126: Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte 
- Het onderhoud van de openbare ruimte is sober en doelmatig. Valt de onkruidwoekering op trottoirs en 
parkeerplekken onder deze definitie?  

Antwoord: 
Ja, voor onkruidbeheersing wordt ook het CROW beeldkwaliteit niveau gehanteerd. 
De  term ‘Sober en doelmatig’ wordt op verschillende manieren verwerkt in de openbare ruimte;  

1. Kwaliteit van inrichting; bijvoorbeeld ‘standaard’ lichtmasten of een luxe vomgegeven variant. 
2. Kwaliteit van techniek; bijvoorbeeld beste kwaliteit ten opzichte van investering en levensduur. 
3. Kwaliteit van onderhoud; vertaald in CROW (beeld)kwaliteitsniveau C (standaard Schagen) 

Het onderhoud van afdeling OG is met name gericht op instandhouding en/of 1op1-vervanging.  
De punten 1 en 2 zijn vooral van toepassing bij nieuwe aanleg of -ontwikkelingen

Pagina 61/126: Bomen planten  
- Kunnen we bij het streven om meer bomen aan te planten samenwerken met initiatieven van anderen, 
bijvoorbeeld Shell? (zie https://www.shell.nl/energy-and-innovation/make-the-future/cleaner-
mobility/samen-planten-we-bomen.html)  

Antwoord: 
Samenwerking met bedrijven maakt onderdeel uit van Schagen Groeit Door. Dus dat gaan we de 
komende tijd verder uitwerken.

Pagina 65/126: Afval 
- Gemeenten krijgen dan ook steeds meer afkeurkosten doorberekend. Worden deze kosten maandelijks 
of jaarlijks doorberekend? En kan daar bezwaar op ingediend worden?Hoe kunnen we de afkeurkosten 
van waardevolle stromen omlaag brengen? 
- Wanneer kunnen we het afval- en recycleplan gemeente Schagen 2020 verwachten?  

Antwoord: 
- Wij ontvangen van HVC afkeuringsberichten op het moment dat een partij wordt afgekeurd. Hierbij zit 
fotomateriaal als bewijs. Er kan geen bezwaar ingediend worden. Wij betalen maandelijks een bedrag aan 
HVC voor de afvalinzameling conform prognose. Daarna volgt eenmaal per jaar een eindafrekening 
waarbij over- of onderschrijdingen verrekend worden. Hoe beter afval op de juiste manier gescheiden 
wordt, des te lager de afkeurkosten.  
- Het afval- en recycleplan gemeente Schagen 2020 is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat dit plan 
begin 2021 aan de raad kan worden voorgelegd. 

Pagina 68/126: Hoogste nood projecten 2500 k€ 
- Welke zijn dit, de hoogstenoodprojecten, in 2021 en welke in de jaren daarna?  
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Mondelinge reactie op de 14e: We gaan dit verduidelijken. Het lijkt erop dat voor de jaren na 2021 dit 
gekoppeld is aan het vervangen van de rioleringen die erboven genoemd worden. Dit geld is dan voor de 
aanpak bovengronds. Aangegeven dat dit op deze manier onduidelijk is. Dit gaat verduidelijkt worden, 
maar weet niet of en hoe het beantwoord wordt.  
- Waarom fluctueert dit bedrag over de jaren?  
- Kan er geld overblijven van voorgaande jaren?  
- Staan deze projecten al in de basis-op-ordebegroting of komen ze erboven op? 
- Hoe weten we dat het bedrag voor 2022 zo blijft of zal deze ook nog verhoogd kunnen worden door 
onvoorziene omstandigheden?  

Antwoord: 
De integrale vervangingsprojecten die starten in 2021 zijn: Stroet en Sandepark Callantsoog  
Project start in 2022: Hartendorp Warmenhuizen 
Project start in 2023: Allingterp Warmenhuizen 
Project start in 2024: Meindert Hobbemastraat Schagen 

Zowel de bovengrondse aanpak als riolering werkzaamheden worden hiervan uitgevoerd. De 
investeringen voor het rioolstelsel staan apart benoemd. Er worden per jaarschijf verschillende projecten 
opgepakt en hierdoor fluctueren de bedragen over de verschillende jaren. De kredieten zijn jaar-
overschrijdend dus het is heel goed mogelijk dat er budget overblijft in een bepaald jaar, dit gaat dan 
over in het volgende jaar. Deze projecten maken deel uit van de basis op orde begroting, maar doordat 
de huidige begroting nog niet toereikend is dienen we dit op een andere manier te dekken. Bij 
onvoorziene omstandigheden komen wij terug bij uw raad.  

Pagina 68/126 en 96/126: Reconstructie Hoofdassen Tuitjenhorn 
- Er wordt voor 2021 en 2022 elk jaar 1000 k€ begroot. In de begroting voor 2020 stond hiervoor echter 
in 2020 ook 1700 k€ opgenomen. Waar kunnen we die 1700 k€ vinden of gaat die dit jaar nog 
uitgegeven worden? De hoofdassen worden in de 2e tussenrapportage niet genoemd en we zien ook geen 
storting in een reserve. // Daarnaast staan er op pagina 96 nog incidentele baten en lasten opgenomen 
voor de hoofdassen Tuitjenhorn. Hier staan weer hele andere bedragen bij de incidentele lasten. Hoe 
moeten wij dit lezen en interpreteren?  

Antwoord: 
In de begroting 2020 heeft uw raad 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de reconstructie 
hoofdassen Tuitjenhorn. We zijn in de voorbereidende fase. Deze gelden gaan dit jaar nog niet volledig 
uitgegeven worden, maar om de 1e fase te kunnen aanbesteden dienen de gelden al door uw raad 
beschikbaar gesteld te zijn. De grote uitgaven hiervan zullen gaan plaats vinden in 2021.  

De 1 miljoen euro voor 2021 en 2022 worden niet gedekt uit een specifieke reserve. Dit wordt gedekt uit 
tafelzilver, rioolgelden, reserve grondexploitatie en subsidie opbrengsten. De nettolast van 500k en 650K 
ziet u terug op pagina 96. 

Pagina 68/126: Openbare verlichting 
- Waarom staat er in de jaren 2022, 2023 en 2024 120 k€ gepland en voor 2021 maar 24 k€?  

Antwoord: 
De bedragen voor de jaren na 2021 hebben we gebaseerd op de berekeningen van het Basis op orde 
beheerprogramma. Voor 2021 voorzien wij een lagere investeringsdruk vanwege de recent uitgevoerde 
grootschalige vervanging van armaturen. De lichtmasten c.a. die in ons beheer komen na de 
wegenoverdracht van het hoogheemraadschap kunnen de komende jaren voor noodzakelijke 
investeringen zorgen. Dit is op moment van schrijven nog niet inzichtelijk. Het is waarschijnlijk dat de 
jaren na 2021 een hoger investeringsniveau dan 2021 vragen. 
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Pagina 72/126: Geldleningen 
- In december 2018 hebben we een lening afgesloten voor een bedrag van 12.000 k€ tegen 
een rente van -0,25%. Deze lening had een looptijd van ruim één jaar en is in januari 2020 
omgezet in een 20-jarige geldlening van 15.000 k€ tegen een rente van 0,51%. Staat deze rente vast? 
Waarom is deze lening naar langlopend gezet? Hoe kan het bedrag ineens veranderen als je hem omzet? 
We zouden toch minder gaan lenen en ineens is er 3 miljoen meer erbij geleend? Financiering via 
kortlopende geldleningen is nog steeds goedkoper dan via langlopende geldleningen. Daarom trekken we 
pas een langlopende geldlening aan als de kasgeldlimiet over langere periode overschreden dreigt te 
worden. Om een te risicovolle financieringspositie te voorkomen, zijn wettelijk normen vastgelegd, 
uitgedrukt in de kasgeldlimiet en de risiconorm. We snappen niet dat de lening is omgezet naar € 15 
miljoen en waar kunnen we dan de aflossing vinden? Als er een rente op zit van € 75.000?

Antwoord:  
Op 3 januari 2019 was de lening van € 12 miljoen afgelopen. Op dezelfde datum is een nieuwe lening 
afgesloten van € 15 miljoen. De lening is niet omgezet, maar er is een nieuwe lening afgesloten. Omdat 
op dat moment het kasgeldlimiet (ruim 9,5) al enige tijd was overschreden en gezien de geplande 
investeringen is een vaste geldlening afgesloten. Hierdoor konden we profiteren (20 jaar) van de lage 
rente. Zoals in de paragraaf financiering is aangegeven gaan we pas een langlopende lening aan als het 
kasgeldlimiet is overschreden. Een te hoog bedrag aan kort geld aanhouden heeft het risico dat op enig 
moment moet worden afgesloten met een hogere rente. De rente over de langlopende geldleningen staan 
in de begroting onder Treasury. De aflossing is niet opgenomen in de staat van baten en lasten (geen 
last, wel een uitgaaf), maar is een balansmutatie.  
Vanaf juni 2013 tot januari 2020 is geen langlopende lening afgesloten. Het saldo aan leningen is 
teruggelopen van € 59 miljoen eind 2013 tot € 54 miljoen eind 2021. 

Pagina 73/126: Afvalstoffenheffing 
- In de bijeenkomst van de 14e hebben we aangegeven om te communiceren naar inwoners dat de 
hoeveelheid restafval (mede) bepalend is voor het tarief. Er is geantwoord dat dat gedaan gaat worden. 
Daarnaast lezen dat ook het gft steeds meer vervuild is, ook dit zorgt voor een hoger tarief. Zou u dat 
ook willen meenemen in de communicatie richting inwoners?  

Antwoord: 
Uw suggestie met betrekking communicatie naar de inwoners zullen wij meenemen. 

Pagina 73/126: Grondslag OZB-heffing 
De grondslag van OZB-heffing van totaal 10.550 k€ is gebaseerd op een inflatie van 1,6 % met  
ongeveer 20.000 huizen à ongeveer 350 k€ (7.000 k€), plus een wegenheffing (1.234 k€), plus de  
bedrijfsgebouwen, dorpshuizen, sporthallen etc. (2.200 k€), plus de OFS-bijdrage (100 k€) en 
compensatiebudget voor sport en cultuur (3 % extra opbrengst van sport en culturele complexen). 
Vragen: 
- Wie betaalt de wegenheffing van 1.234 k€?  
- Het compensatiebudget van 3 % voor sport en cultuur complexen behelst een bedrag van …..? 
- Is deze compensatie van tariefstelling een uitvloeisel van vragen van een specifieke sportvereniging, en 
geldt het nu voor alle betrokken sport- en cultuurcomplexen?  

Antwoord: 

• De wegenheffing wordt betaald uit de opbrengsten OZB eigenaren woningen voor 60% en voor 
40% uit OZB eigenaren niet woningen. 

• Het compensatiebudget van 3% voor sport en cultuur complexen behelst een bedrag van € 
4.000,- Gesplitst in € 3.600,- voor sport en € 400,- voor cultuur.  

• Deze compensatie is ontstaan op verzoek van de OFS en de beschikbare middelen kunnen 
gebruikt worden voor alle betrokken sport- en cultuurcomplexen. 

Pagina 73/126: Tarieven afvalstoffenheffing. 
De tarieven afvalstoffenheffing stijgen fors om aangegeven redenen. Voor terugdringing restafval in de 
grijsbak is deze stevig geprijsd om recycling te stimuleren. Schagen doet het regionaal volgens de RIM 
over afvalstoffen best redelijk. Vragen: 
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- Heeft het nut om frequentie van ophalen grijsbak 1x per maand, plastic 1x per maand en groenbak 2x 
per maand, te wijzigen in alle bakken grijs, oranje en groen naar 1x per 3 weken? Het is evenwichtiger 
voor de meeste huishoudens in gemeente Schagen wat betreft volheid van de bakken. 

Antwoord: 
- De huidige inzamelfrequentie is tot stand gekomen na een afweging tussen milieu-, service- en 
kostenaspecten. Een verandering van inzamelfrequentie zal gevolgen hebben voor deze aspecten. De 
raad heeft destijds een afweging gemaakt en voor deze methodiek gekozen. 

- De rioolheffing stijgt procentueel ook behoorlijk met meer dan 6 % van € 160 in 2020 naar € 170 
vanwege te voorziene vervanging van diverse riolen. Was deze ontwikkeling niet eerder te voorzien, 
zeker gezien het meerjarige gemeentelijk rioleringsplan?  

Antwoord: 
Deze stijging is conform het gemeentelijk rioleringsplan 2018 – 2022 en loopt een jaar achter op de 
benodigde stijging (zie p. 42).

Paragraaf 73/126: Paragraaf lokale heffingen 
Er zijn diverse parken waar permanent gewoond wordt via chalets en caravans, en diverse plekken waar 
arbeidsmigranten huizen. Vragen: 
- Hoe worden behuizingen, chalets en stacaravans fiscaal bekeken: als roerend of als onroerend goed in 
verband met de OZB-heffing? 
- Hoe worden behuizingen, chalets en stacaravans aangeslagen voor afvalstoffenheffing, rioolbelasting en 
forensenbelasting ? 

Antwoord: 

• De behuizingen, chalets en stacaravans worden gezien als onroerend omdat ze voldoen aan de 
WOZ afbakening die gebruikt wordt bij het bepalen van de OZB. 

• Als deze objecten voldoen aan de voorwaarden van heffing dan wordt de rioolheffing en
forensenbelasting ook voor deze objecten op de gebruikelijke wijze in rekening gebracht. Voor de 
afvalstoffenheffing zit dit anders. Omdat het afval op de parken wordt gezien als bedrijfsafval 
wordt daar geen afvalstoffenheffing geheven. Een uitzondering hierop zijn de parken Garnekuul 

en Sandepark, omdat vanuit de oude gemeente Zijpe hierover aparte afspraken zijn gemaakt. 

Pagina 73/126: Kwijtschelding 
- Er is in 2019 290 k€ kwijtgescholden aan (hoofdzakelijk) riool en afvalstoffenheffing. Wordt daar al 
rekening mee gehouden in de begroting?  

Antwoord: 
Ja ook in de begroting 2021 zijn de kwijtscheldingen voor riool en afvalstoffenheffing meegenomen. Voor 
afvalstoffenheffing staat een raming van € 180.000,- en voor rioolheffing € 99.000,-. Dit is ook terug te 
vinden op blz. 73 van de digitale begroting onder het kopje “overzicht geraamde baten en 
kwijtschelding”.

Pagina 73/126: Forfaitaire tarieven toeristenbelasting 
Voor campings met jaarplaatsen, seizoenplaatsen of maandarrangementen zijn forfaitaire tarieven 
opgenomen. Vragen: 
- Wat is de logica voor een echtpaar dat als klant wordt aangeslagen via uiteenlopende persoonstallen als 
2,1; 2,2; 2,3 of 2,4 personen? 
- Wat is de logica voor de grondslag van het aantal nachten (53,7; 52,9; etc.)?  

Antwoord: 
Zowel de voor de gehanteerde persoonsgetallen als het aantal nachten zijn arrangementen vastgesteld 
waarbij deze getallen een gemiddelde zijn. De getallen zijn afkomstig uit een onderzoek wat heeft 
plaatsgevonden binnen onze gemeente door het bureau legitiem. 

Pagina 73/126: Precariobelasting 
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De precariobelasting van totaal 2.204 k€, inclusief heffing van 2.080 k€ over kabels en leidingen 
gemeentegrond. Na 2021 dient dit laatste bedrag afgebouwd te worden, dat Liander overigens via het 
vastrecht bij onze inwoners in rekening brengt. Vraag: 
- Wat betekent dat financieel voor gemeente Schagen in nabije toekomst?  

Antwoord: 
Financieel betekent dit plat gezegd dat we ruim € 2 miljoen euro minder opbrengsten hebben. In de 
begroting en de meerjarenraming hebben we, zodra bekend was dat deze opbrengst weg zou vallen, 
hierop geanticipeerd. In de cijfers in de meerjaren raming is de opbrengst na 2021 niet meer 
opgenomen. 

Pagina 74/126: Solvabiliteitsratio 
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële 
verplichtingen te voldoen. Een percentage van rond de 50% is voldoende. Het percentage waar wij op 
uitkomen is derhalve lager. Dit is niet erg, zolang de exploitatie sluitend is en er budget is om de rente 
en aflossingen op vreemd vermogen te voldoen. Een solvabiliteitsratio van 33,9% terwijl 50% voldoende 
is. Dit is niet erg, zolang er budget is om de rente en aflossingen van vreemd vermogen te voldoen. We 
zien echter de jaren daarna solvabiliteitsratio's van 33,5%, 35,2 %, 35,7%. Deze ratio blijft dus laag de 
komende jaren. Bij veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld in geval de rente gaat stijgen, kan er 
een probleem ontstaan. Dit is dus een aandachtspunt. Waar kan aan gesleuteld worden om deze ratio 
gezonder te maken? 

Antwoord: 
De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen af te zetten tegen het balanstotaal. 
Om deze ratio gezonder te maken zijn er een aantal mogelijkheden: 

- Toename van de algemene en/of bestemmingsreserves 
- Positief saldo van baten en lasten 
- Aflossing kort of langlopende schuld 

Pagina 74/126: Weerstandsratio 
- In de nota van uitgangspunten 2019 is aangegeven dat gestreefd wordt naar een ratio 
van 1,5. Er is nog geen beleid gemaakt hoe deze streefwaarde vast te houden. Hoe wordt hier beleid op 
gevoerd? 

Antwoord: 
De streefwaarde van de ratio is 1,5. Om hier naar toe te groeien hebben we twee knoppen om aan te 
draaien. De ene knop is het verbeteren van het eigen vermogen, lees Algemene reserve, de andere knop 
is het beheersen van de risico’s. Het vergroten van de Algemene reserve doen we door de positieve 
financiële resultaten aan de Algemene reserve toe te voegen. Het beheersen van de risico’s doen we door 
het risicobewustzijn te vergroten. Hoewel de streefwaarde van de ratio op 1,5 is gesteld is een ratio van 
1,0 voldoende. Een ratio van 1,0 wil zeggen dat de benoemde risico’s zijn afgedekt.  

- In 2019 hebben we volgens een nieuwe staffel een verhouding van 1,96 in plaats van 1,18. Dat scheelt 
nogal en verbaast ons ten zeerste. Men geeft aan dat er is verfijnd door de coronacrisis en er nog 
navraag gedaan wordt bij andere gemeenten om nog meer te verfijnen. Hebben we ons dan elke keer 
druk gemaakt om een te lage ratio terwijl dat eigenlijk niet zo was? We vinden dit voor zo’n belangrijke 
ratio hoogst opmerkelijk en er wordt ons inziens heel summier op ingegaan. Daarom willen we ook weten 
hoe de risico’s ingeschat worden. Dus wie doet de weging en hoe? Want de hele ratio hangt daarvan af 
en deze lijkt nu erg subjectief waardoor we ons afvragen hoezeer we op deze ratio kunnen sturen.

Antwoord: 
Bij de inschatting van de risico’s voor de begroting 2021 is ambtelijk een voorzet gegeven van de 
mogelijke risico’s met daarbij de inschatting van de kans dat deze zich voordoet. In een bijeenkomst met 
het college en het managementteam zijn de risico’s en inschatting doorgenomen en daar waar nodig 
aangepast. We hebben ons in het verleden niet ten onrechte druk gemaakt om een te lage ratio. 
Voortschrijdend inzicht heeft ons aangezet tot het aanpassen van de staffel. De nu gehanteerde staffel 
sluit beter aan bij de risico-inschatting. De verlaging van de ratio wordt met name veroorzaakt doordat 
de kans inschatting bij de garantstellingen op 1% is gesteld. Dit was eerst ingeschat op 10%.  

Pagina 75/126: Civiele kunstwerken 
Uit recente technische inspecties kwamen (veiligheids)gebreken aan het licht. De geïnspecteerde civiele 
kunstwerken worden met additioneel budget (raadsesluit 27 juni 2019; “Maatregelen basisveiligheid 
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openbaar gebied” en raadsbesluit 15 september 2020: “Renovatie diverse civiele kunstwerken”) in 2021 
projectmatig ge renoveerd of geheel vervangen. Vraag:  
- Hoe wordt onveiligheid ‘gemeten’ om tot versnelde investering over te gaan? Er komen uit de 
technische inspecties veiligheidsgebreken naar voren, waarom word er dan niet voor aankomend jaar 
budget voor vrijgemaakt maar voor het jaar erna? 

Antwoord: 
De bruggen, kades en damwanden kenmerken zich allemaal door een constructief karakter. De staat van 
onderhoud kan invloed hebben op de sterkte van de constructie en daarmee ook op de veiligheid van de 
gebruikers. Omdat bijna alle constructies van elkaar verschillen is er geen uniforme meting waarmee de 
mate van onveiligheid kan worden aangeduid.  
Wél is er een landelijke uniforme manier van inspecteren die daar enigszins in stuurt. Volgens deze NEN-
methode, wordt middels periodieke globale inspecties gekeken naar de algemene staat van het object en 
verdachte constructieonderdelen. Bij noodzaak wordt dan daarna een extra verdiepende technische 
inspectie gedaan. Tijdens deze extra inspectie wordt ‘op maat’ gekeken naar de constructieve veiligheid 
van het betreffende object. Hierbij kunnen bijvoorbeeld ook draagkrachtmetingen worden uitgevoerd 
door de hardheid van het hout te beproeven of berekeningen te laten maken door een constructeur. 
Daarmee kunnen we voorspellingen doen over de restlevensduur in relatie tot veilig gebruik van het 
object. Met name de houten constructies vragen relatief veel zorg wanneer ze ‘op leeftijd’ raken. 
De door u benoemde veiligheidsgebreken zijn op deze manier inzichtelijk gemaakt. Hierop moeten we 
anticiperen om te voorkomen dat een constructie onvoorspelbaar wordt of bezwijkt. Voor functionele 
instandhouding zijn herstelmaatregelen of vervanging dan noodzakelijk. Het voorbereiden en uitvoeren 
van een kleine brugvervanging duurt gemiddeld zo’n 11-13 maanden.

Pagina 75/126: Havens 
- We meenden gehoord te hebben op de 14e dat er nu geen liggelden geheven worden in de haven. Is 
dat correct en indien zo, waarom worden ze niet geheven? 

Antwoord: 
In het verleden werden havengelden geïnd door een medewerker van openbaar gebied te laten 
constateren welke schepen waren aangemeerd en vervolgens door financiën een factuur naar de rederij 
te laten sturen. Door verloop van en bezuiniging op personeel bij het Serviceteam enkele jaren geleden is 
deze taak in vergetelheid geraakt. Het op dezelfde wijze optuigen van deze taak levert echter weinig op 
vanwege de benodigde ambtelijke capaciteit in relatie tot de verwachte opbrengsten van ca €15.000 per 
jaar. Het voornemen is om met de ondernemers die afhankelijk zijn van de haven in overleg te gaan om 
tot een andere oplossing te komen voor het innen van een vergoeding voor het gebruik van de haven Dit 
heeft nog niet plaats gevonden. 

- Er staat dat de kademuur van de industriehaven vervangen moet worden op termijn.  Op welke termijn 
is dat en wordt daar nu al een jaarlijks bedrag voor gereserveerd en hoeveel is dat?  

Antwoord: 
Damwanden rond de haven behoeven wel wat opknapwerk maar lijken geen gebreken te vertonen die 
acuut ingrijpen vanwege veiligheid noodzakelijk maakt.  
Vanwege de zware belastingen op- en langs de kade alhier willen we aankomend jaar extra onderzoek 
doe naar de sterkte en stabiliteit van de kades in dit gebied. 
Hier zijn al gesprekken over met gespecialiseerde inspectiebureaus voor een passende aanpak. 
Met behulp van deze aanvullende technische inspecties kunnen we ook een realistischere voorspelling 
doen van de restlevensduur en dus ook het vervangingsmoment. 
Voor de vervanging zijn geen middelen gereserveerd.

Pagina 79/126: Ziekteverzuim  
- Het ziekteverzuim is de eerste 8 maanden van 6,3% naar 4,3 % gegaan. Dat is mooi. Komt dit door 
betere omstandigheden op de werkvloer, omdat langdurig zieken nu met ontslag zijn, of gewoon door het 
(relaxtere?) thuiswerken vanwege covid19?  

Antwoord: 
De flinke daling van het ziekteverzuim is voornamelijk te danken aan de verbeterde sturing op het 
werkvermogen van onze medewerkers, door verschillende onderdelen van het leiderschapstraject (in de 
lijn en persoonlijk leiderschap) én door extra aandacht van leidinggevenden  gedurende de 
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coronasituatie. Tijdens deze periode is nog meer gestuurd op het welzijn van onze teamleden en sneller 
geanticipeerd  op een situatie voordat deze uit de hand kon lopen en tot uitval zou leiden. 
Het thuiswerken draagt als vorm van plaats- en tijdsonafhankelijk werken er toe bij dat medewerkers 
hun werk en privésituatie beter in balans kunnen houden. Daarbij zijn er natuurlijk ook medewerkers met 
een thuiswerkende partner en/of kleine/schoolgaande kinderen en/of kleine huisvesting voor wie het 
soms erg lastig is om geconcentreerd thuis te kunnen werken en juist stressachtige situaties met zich 
meebrengt. Voor sommigen onder hen hebben we tijdens de Coronacrisis een uitzondering gemaakt om 
in het gemeentehuis te kunnen werken, hetgeen ook bijdraagt aan hun werkgeluk.  

Pagina 83/126: Online communicatie   
- Via de nog te bouwen website die volledig voldoet aan de eisen voor digitale 
toegankelijkheid, kunnen inwoners nog eenvoudiger online zaken regelen en informatie vinden. Wanneer 
is de prognose dat deze website online komt? 

Antwoord: 
De prognose is dat deze website de tweede helft 2021 online komt. 

Pagina 96/126: Fietspad Diepsmeerweg 
- Wat is hiervan de status en gaat de aanleg nu echt beginnen in 2021?  

Antwoord: 
Er zal vanuit De Kop Werkt! (team bereikbaarheid) een verkennend onderzoek plaats vinden in 2021 naar 
de mogelijkheden voor een nieuwe LZV-route en verbetering van de bereikbaarheid van Warmenhuizen-
Zuid op het traject Diepsmeerweg, met mogelijk een aansluiting op de N504. Een vrij liggend fietspad 
vormt een onderdeel van dit onderzoek. Bij de aanleg van het fietspad kan het oorspronkelijke budget 
worden gebruikt. Dit zal echter nog niet in 2021 gerealiseerd gaan worden. 

Pagina 99/126: Verduurzaming 
- In het meerjarenoverzicht exploitatie is te zien dat de lasten de komende jaren niet substantieel stijgen 
bij de post "Verduurzaming van de samenleving". We vragen ons af hoe zich dat verhoudt tot de grote 
ambitie, die ook in deze begroting te lezen is, ten aanzien van de Warmtetransitie/Van het gas af/RES. 

Antwoord: 
De post "Verduurzaming van de samenleving" in het meerjarenoverzicht exploitatie bestaat grotendeels 
uit de gelden voor afvalinzameling. De gelden voor het duurzaamheidsprogramma zijn ondergebracht in 
het investeringsbudget duurzaamheid, waarin jaarlijks 300.000 euro wordt gestort vanuit de begroting. 
De afgelopen jaren is dat jaarlijks nog niet volledig uitgegeven, waardoor we een “spaarpotje” voor de 
toekomst opbouwen. 

Het vastgestelde Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 heeft als financieel uitgangspunt dat het 
beschikbare budget leidend is voor de in te zetten middelen en uit te voeren projecten en inspanningen. 
Tot nu toe levert dat dus nog geen probleem op. In de toekomst zal er zeker behoefte zijn aan meer 
middelen voor de uitvoering van de ambities, maar hiervoor sparen we dus al gedeeltelijk. Hierover is 
ook landelijk nog een gesprek gaande tussen het rijk en de VNG, vanuit de afspraken in het 
Klimaatakkoord. Dit kan leiden tot extra middelen vanuit het rijk, zo is vorig jaar december al 2,5 ton 
uitgekeerd voor de ontwikkeling van de transitievisie warmte. Mocht in de komende jaren blijken dat het 
beschikbare budget ontoereikend wordt en er vanuit het rijk onvoldoende middelen komen om de 
gewenste ambities uit te voeren, dan zullen we daar dan met uw raad over in gesprek gaan. 

Pagina 102/126: Verplichte BBV-indicatoren 
- Is het onder punt 4 genoemde percentage voor kosten inhuur externen voor 2021 van 1,69 % niet erg 
laag ten opzichte van het in 2019 gerealiseerde percentage van 13,40 %?  

Antwoord: 
Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel altijd een beperkt budget geraamd voor inhuur. Dit 
gaat om een bedrag van € 388.694,-. Tijdens het jaar wordt verder invulling gegeven aan de 
openstaande vacatures en de door of instroom. Omdat dit niet altijd door vaste formatie ingevuld kan 
worden, wordt er gedurende het jaar ook tijdelijke krachten ingezet om de reguliere werkzaamheden 
door te laten lopen. Hiermee wordt het inhuurbudget verhoogd en de formatieruimte verlaagd. Dit 
betekent dat het gedurende het jaar het percentage aan inhuur oploopt en in dit geval in 2019 tot een 
percentage van 13,4%   
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 - Punt 5 (Overhead): Op welke manier gaat het percentage voor de overhead dalen van 15 % 
(2019) naar 12,4 % (2021) van de totale lasten? 

Antwoord (punt 5 Overhead):
Het overhead percentage voor 2021 bedraagt 13,5% en niet 12,4%. Het percentage dat in de begroting 
is opgenomen bij het overzicht “Verplichte BBV indicatoren” van 12,4% was in eerste instantie berekend. 
Later is er, nadat er nog diverse aanpassingen in de begrote bedragen zijn geboekt, een herziene 
berekening gemaakt en is het percentage berekend op 13,5%. Dit percentage is opgenomen in het 
overzicht “Overhead”. Het percentage in de Verplichte BBV indicatoren is abusievelijk niet aangepast.(in 
de digitale begroting passen we dit nog wel aan). 
De daling wordt veroorzaakt door het hogere begrotingstotaal 2021, zijnde € 133.580.000 ten opzichte 
van het totaal aan lasten van de jaarrekening 2019, zijnde € 117.426.000, waarop het bedrag aan 
overhead wordt uitgedrukt. Als je het totaal aan overhead van 2021 ad € 18.022.000 berekend in een 
percentage op het totaal aan lasten van de jaarrekening 2019 dan kom je ook op circa 15% uit. 


