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Technische vragen PvdA 

Hier onder de technische vragen over de tussenrapportage 2020 en de begroting 2021- 2024. 
Graag wil ik beginnen met een compliment voor alle aangeleverde begrotingscijfers en de tussen 
rapportage 2020. 
Door de gezondheidscrisis is veel onzeker en vinden er veel wijzigingen plaats. Ik ben de afdeling 
financiën dankbaar voor het geen er nu op papierstaat. 

Op dit moment kan ik er als raadslid een redelijk beeld van krijgen. Namens de PvdA enkele vragen 
over de Tussenrapportage en de begroting. 

Vraag 1 Kunt u voor ons in beeld brengen welke beleidsvoornemens en uitgaven niet door zijn 
gegaan in 2020 en om welke bedragen gaat het.  

Antwoord: 
In de tweede tussenrapportage 2020 onder het kopje “ontwikkeling begrotingssaldo” zijn de mutaties 
weergegeven  welke beleidsvoornemens zijn aangepast om tot komen tot een voorlopig rekening 
resultaat 2020 van  € 564.000,-. De onderdelen die u heeft aangeven zijn hier ook in benoemd. Bij de 
jaarrekening zal  blijken of deze bijstellingen ook daadwerkelijk tot uiting komen.   

Een aantal posten heb ik gezien, zoals vrijval budget salariskosten openbaargebied 220.000,00 en 
huiskamer en re-integratie 160.000,00. Ik heb meer posten gezien, maar het gaat ons om de grote 
bedragen. 

Vraag 2 Strandveiligheid 124.000,00 extra uitgaven. Waar is dit aan besteed.

Antwoord: 
Deze € 124.000,- heeft betrekking op de kapitaallasten (afschrijvingslasten en rentekosten) van in het 
verleden gerealiseerde investeringen in reddingsmiddelen voor de drie reddingsbrigades. Deze 
kapitaallasten waren aanvankelijk begroot op de kostenplaats “Veiligheidsbeleid” terwijl de 
werkelijke kapitaallasten op “Strandveiligheid” zichtbaar worden gemaakt. Dit is in de 2e rapportage 
gecorrigeerd. Op kostenplaats “Veiligheidsbeleid” vindt u de aframing. Per saldo heeft deze 
aanpassing geen effect op het begrotingsresultaat.  

Zelfde vraag over klimaat. Extra uitgaven 289.000,00 waar is dit aan besteed.  

Antwoord: 
Naar aanleiding van een energie-audit gemeentelijke gebouwen zijn er een aantal aanbevelingen 
gedaan om onze gemeentelijke gebouwen energie zuiniger in te richten. Hiervoor is in de 1e tranche 
een bedrag van € 289.000,- beschikbaar gesteld. Ruim de helft van deze middelen zijn inmiddels 
besteed. Dit betreft voornamelijk het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, maar 
ook het herinrichten/verbeteren van allerlei installaties. De komende tijd gaat het restant budget 
besteed worden. 

Vraag 3 Ondersteunt de Provincie Noord-Holland ook nog bepaalde doelen als deze getroffen zijn 
door de corona crisis, zoals de culturele sector, dorpshuizen enz.  

Antwoord: 
Ja, de provincie heeft net als de gemeente een corona ondersteuningsfonds voor culturele en 
maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft hiervoor een aanvraag ingediend, de provincie 
beslist naar verwachting eind 2020 op het ingediende verzoek. 
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Vraag 4 De gemeente keert tijdelijk de TOZO regeling uit, maar moet deze ook controleren op 
rechtmatigheid. Worden deze werkzaamheden ook door het rijk vergoed?  

Antwoord: 
Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten 
in het kader van de Tozo. Gemeenten ontvangen de benodigde middelen via een nieuwe specifieke 
uitkering. Onderdeel van deze uitvoeringskosten is ook de controle op de regeling en de 
rechtmatigheid hiervan.  

Vraag 1 begroting 2021 – 2024. Inperking op ruimte en economie van 4721 in jaar 2021 naar 2346 in 
2024. Welke bezuinigingen brengt dit met zich mee? 

Antwoord:
Er is in dit geval geen sprake van bezuinigingen. Het meerjarig verloop van de uitgaven is met name 
het gevolg van mutaties binnen het totaal van onze grondexploitaties. Conform het Besluit Begroting 
en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten deze mutaties ook via de (reguliere) exploitatie 
zichtbaar maken. Deze mutaties zijn echter per saldo NIET van invloed op het de begroting. Voor meer 
informatie over deze mutaties verwijzen wij u naar de MPG 2020 die onlangs door de raad is 
vastgesteld.

Vraag 2  SG 3.3 Inwoners Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl. Waar bestaat dit 
programma uit en wat valt er te kiezen.  

Antwoord: 
Hieronder zal aangegeven worden wat de belangrijkste onderdelen zijn van dit programma: 

• Het regionaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid wordt uitgevoerd door de GGD 
Hollands Noorden en behelst o.a. de jeugdgezondheidszorg. 

• In het kader van het lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid zetten we in op 
preventieve activiteiten (JOGG, Ik lekker fit, in control of alcohol en drugs, etc.), op het 
verstrekken van subsidies aan de EHBO's en een sluitend lokaal netwerk van AED's. Het 
volgen van een AED-cursus is gratis voor onze inwoners. 

• Roken op schoolterreinen is sinds 1 augustus 2020 verboden. We gaan in samenwerking met 
Sportservice de sportverenigingen benaderen om ook bij die locaties het roken, liefst geheel, 
terug te dringen. 

Vraag 3 Er wordt de komende jaren snel op wachtgeldverplichtingen afgeboekt. In het jaar 2024 
terug naar 0. Hoe kan dit?  

Antwoord: 
Uit het overzicht over de wachtgeldverplichting kan geconcludeerd worden dat de 
wachtgeldverplichtingen snel teruglopen. Dit beeld klopt niet met de werkelijkheid. De voorziening 
wordt elke keer bij het einde van het jaar bepaald voor de komende 4 jaar. Eind 2019 dus voor 2020-
2023. De nu gepresenteerde voorziening is hierop weergegeven. 
Bij het jaarlijks bepalen van de voorzieningen spelen bij het bepalen van de wachtgeldverplichting 
verschillende factoren een rol. Dit kan zijn of iemand de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of 
de wachtgeld  vervalt in verband met een invulling van een andere functie. De wachtgeldverplichting 
wordt dus bij het opstellen van iedere  jaarrekening opnieuw herijkt en de voorziening wordt hierop 
aangepast. 
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Vraag 4 Hoe is het gehanteerde inflatiecijfer van 1.6 tot stand gekomen. Is de consumentenprijs 
index (wat schagen gebruikt) representatief voor de kosten die de gemeente maakt.

Antwoord: 
Het door de gemeente Schagen gehanteerde inflatiecijfer (CPI) van 1,6 is afkomstig uit de macro 
economische verkenning (MEV) van maart 2020. De MEV is een uitgave van het Centraal Plan Buro. 
Bij de vaststelling van de kadernota voor de begroting 2020 (in juni 2019) is met de raad afgesproken 
om voortaan in de begroting uit te gaan van het consumenten prijsindex dat in het voorjaar kenbaar 
wordt gemaakt. Gezien het gegeven dat dit een indexcijfer is dat door het Centraal Plan Buro wordt 
berekend kunnen we stellen dat dit representatief is voor de kosten die de gemeente maakt. 

2e Tussenrapportage 2020 
In de vergadering van de auditcommissie is door dhr. Schrijver nog een vraag gesteld over de het 
overboeken van het saldo van de reserve Frictiekosten.  

Antwoord: 
In het raadsbesluit van de 1e rapportage 2020, behandeld door de raad in de vergadering van 23 juni 
2020, is opgenomen om het saldo van de reserve Frictiekosten over te brengen naar de reserve 
Onderhoud gemeentelijke gebouwen.  
In de 2e rapportage is het effect van deze overboeking opgenomen. 


