
 

1 
 

Technische vragen begroting 2023  10-10-2022 SP  Schagen 

# Pagina-

nummer 

Programma  Vraag / Opmerking  Antwoord  Team Portefeuille-

houder   

       

 7 

 

Meerjarenoverzicht 
begroting 2023 

De begroting sluit met een tekort 

van -240. Dit tekort ontstaat door 

een toevoeging van 8987 aan 

de reserves. In feite is er geen 

tekort, maar is dit kunstmatig 

gecreëerd door de onttrekking. 

Was het niet beter geweest op 0 

uit te koen? 

De doorlooptijd voor het opmaken en 
aanleveren van de begroting aan de 
gemeenteraad is ‘erg krap’. Als de 
wijzigingen die op een later tijdstip 
beschikbaar zijn, moeten worden 
verwerkt in de begroting, is deze 
doorlooptijd te kort. Om deze reden is er 
voor de genoemde gekozen deze niet 
meer in het boekwerk op te nemen, 
maar in het raadsvoorstel. 
 

De vaststelling van de begroting is 

inclusief het vaststellen van het 

raadsvoorstel. In het raadsvoorstel zijn 

aanvullende financiële mutaties 

opgenomen, waardoor de begroting 

2023 ‘sluit’ op 0. 

Team Financiën 

Alex de Boer   

Quint  

 5 Toelichting op 
hoofdlijnen ad2 

Cameratoezicht is hoofdzakelijk 

gericht op overlast tijdens de 

uitgaansavonden. Deze overlast 

wordt voor een groot deel 

veroorzaakt door alcohol 

gebruik: is het niet reëler de 

horeca voor dit toezicht te laten 

betalen? 

De camera's zijn zogenaamde 

burgemeesterscamera's. Deze camera's 

worden ingezet op grond van artikel 

151c van de Gemeentewet en hebben 

als doel; het handhaven van de 

openbare orde en veiligheid. Deze 

camera's zijn gericht op openbaar 

terrein. Camera's die door horeca 

Team OOV  

Peter Jager  

Van Kampen  
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ingezet kunnen worden mogen alleen 

eigen terrein filmen.  

 

Er is gekeken naar een publiek-private 

samenwerking tussen gemeente en 

horeca. Maar dat is op dit moment 

juridisch gezien nog niet haalbaar.   

Er vindt na 2-jaar een evaluatie van het 

cameratoezicht plaats.  
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Doelstelling en 
resultaten 

Is er inmiddels enig zicht of dat 

moreel appel iets oplevert? 

Bij het moreel appel doet de 

wijkteamconsulent een appel op de 

inwoner om af te zien van een 

aanvraag en de aangevraagde 

voorziening zelf te bekostigen, omdat 

de inwoner hier ook de mogelijkheden 

en middelen toe heeft. Wij kunnen dus 

niet aangeven hoeveel het moreel per 

saldo oplevert.  

Team Sociale 

Ontwikkeling  

Rinda de Goede  

 

Quint  

 16 1.5 Armoede en 
eenzaamheid 

Zal het wel gemist hebben, maar 

wat houdt welzijn op recept in? 

Welzijn op recept is een samenwerking 

tussen de huisarts en het wijkteam: de 

huisarts schrijft het recept “Welzijn” uit en 

de wijkteamconsulent gaat in gesprek 

met de inwoner over zijn hulpvraag, die 

hij in eerste instantie heeft neergelegd 

bij de huisarts. 

Team Sociale 

Ontwikkeling  

Rinda de Goede  

 

De Nijs  

  

 

Wij dragen zorg voor 
sociaal cultureel werk, 
vrijwilligersondersteuning 

Kunt u aangeven hoeveel geld 

er beschikbaar is voor 

Sociaal cultureel werk en 

vrijwilligersondersteuning € 494.398, - 

Team Sociale 

Ontwikkeling  

De Nijs  
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 en maatschappelijk 
werk 

genoemde items (graag per 

item aangeven) 

Maatschappelijk werk € 261.676,. Dit is 

ook terug te vinden in de begroting 

onder het item financiële 

begroting/productenraming/Doelstelling 

1.4 Armoede en eenzaamheid. 

Rinda de Goede  
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1.7 Volksgezondheid Dit item staat al enige jaren in de 

voornemens: kunt u aangeven in 

hoeverre dit voornemen 

gerealiseerd is. Volgens cijfers 

stijgt het alcohol gebruik nog 

steeds en gaan jonge scholieren 

steeds meer en vaker roken. Wat 

zijn de concrete plannen? 

Er wordt hier preventief op ingezet 

middels het houden van workshops, 

lezingen en andere bijeenkomsten om 

zowel jongeren als ouders bewust te 

maken welke gevolgen roken en 

drinken op de gezondheid van jongeren 

hebben. Bij diverse plekken waar 

alcohol wordt geschonken wordt Nix18 

extra onder de aandacht gebracht. 

Daarnaast stimuleert en streeft 

gemeente Schagen naar een rookvrije 

omgeving voor haar inwoners. 

Meerdere plekken zijn al rookvrij, zoals 

(sport)verenigingen, speelplekken, 

zwembaden en sporthallen. De 

projectleider Rookvrije, gezonde(re) 

omgeving van Team Sportservice 

ondersteunt locaties (o.a. 

sportverenigingen) bij het realiseren van 

een rookvrije, gezonde(re) omgeving. 

 

Team Sociale 

Ontwikkeling  

Rinda de Goede  

 

De Nijs  
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Volksgezondheid, kopje 
Armoede en 
eenzaamheid 

Is aan te geven hoeveel 

gemeente geld aan de 

compensatie energietoeslag is 

uitgegeven 

Tot op heden is een bedrag van € 

1.648.300, - uitgekeerd aan 

compensatie energietoeslag 

Team Sociale 

Ontwikkeling  

Rinda de Goede  

 

De Nijs  
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Grip en sturing op Wmo 
en jeugdzorg 

Er staat aangegeven dat de 

sportverenigingen betrokken 

worden conform het IJslandse 

model. Bij het IJslandse model 

worden scholen, verenigingen, 

ouders geïntegreerd betrokken. 

In het evaluatierapport van het  

Trimbosinstituut “Het IJslandse 

Preventiemodel in Nederland” 

wordt dit aangegeven en ook 

dat het model nogal wat 

moeite, geld, tijd en mankracht 

vraagt. Het geïsoleerd betrekken 

van de sportvereniging heeft in 

dit model geen zin. Graag 

aangeven hoe dit model 

vormgegeven wordt en welke 

financiën beschikbaar zijn.  

De Kop-gemeenten Den Helder, 

Hollands Kroon, Schagen en Texel 

hebben met diverse 

samenwerkingspartners een Regionaal 

Preventieakkoord. Overeenkomstig de 

visie van positieve gezondheid wordt 

gekeken naar de gezondheid in de 

breedste zin van het woord: fysiek, 

mentaal, sociaal en emotioneel.  Samen 

met de partners worden de volgende 

speerpunten in samenhang uitgevoerd: 

• Een leven lang gezond actief 

• Een gezonde leefstijl met 

gezonde keuzes  

• Terugdringen middelengebruik: 

alcohol, drugs, roken 

• Meedoen in de Kop 

• Vitaal ouder worden 

  

Het Preventieakkoord richt zich zoals 

bovenstaand aangegeven niet alleen 

op de sportverenigingen, maar ook 

onderwijs, ouderen, ouders etc.  

Team Sociale 

Ontwikkeling  

Rinda de Goede  

 

De Nijs  
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Vanuit het Rijk ontvangen gemeenten 

voor 2023 subsidie om het 

Preventieakkoord een extra boost te 

geven.  

Alleen Texel werkt volledig met het 

IJslandse model. Vooralsnog werkt 

gemeente Schagen niet volledig met 

het IJslandse model. 

 


