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Inleiding
1.

PvdA

5

In navolging met de voorgaande begroting en kadernota kiest u

FIN

ervoor per programma slechts het saldo van de baten en lasten

De raad stelt de programmabegroting vast en geen

weer te geven, waarvan de herkomst zich pas op bladzijde 101

productbegroting. Overigens heeft de Raadswerkgroep

laat lezen, laat staan dat voor de raad duidelijk is waaraan de

Takendiscussie via −het bestaande voor de raad beschikbare

budgetten binnen de programma‟s worden besteed. Door deze

bronmateriaal− takenlijsten (wettelijk/niet wettelijk) inzicht in de

héél summiere opgave is de inhoud van de programma‟s voor de

gedetailleerde opbouw van de begroting en heeft op basis van dat

raad een „fait accompli‟ en is het voor de raad feitelijk onmogelijk

inzicht voorstellen gedaan. Het is voor de raad dus mogelijk om

(1) prioriteiten te stellen en/of

prioriteiten te stellen en de begroting te amenderen.

(2) de programmabegroting op het niveau van de programma‟s te
amenderen.

Raadsvoorstel
2.

PvdA

8

Op welke wijze is de werkgroep IRIS betrokken in het

FIN

verbetertraject?

In mei 2013 zijn het advies „verbeterslag beleidstabellen
Programmabegroting 2014‟ en de invulinstructie voor het ambtelijk
apparaat per email ter bespreking aangeboden aan de werkgroep
IRIS. Het advies en de invulinstructie hebben als basis gediend bij
het verbetertraject van de beleidsteksten. Vervolgens zijn in
september 2013 de ingevulde beleidsteksten en een checklist met
de criteria waaraan de beleidsteksten moeten voldoen per email
ter bespreking aangeboden aan de werkgroep IRIS.

3.

PvdA

8

Aangegeven wordt dat een lastenverzwaring in de vorm van extra

FIN

verhoging van de OZB – bovenop de gemelde uitgangspunten in

De uitgangspunten zijn kader stellend vastgesteld in de Kadernota

de Kaderbrief 2013 – voor de burgers van Langedijk niet

2013-2017 (zie pagina 6).

noodzakelijk is gebleken. De Kaderbrief 2013 wordt in deze
context gepresenteerd als kader stellend voor deze begroting,
terwijl het hier toch sec een document voor en door het college
betreft.
4.

CDA

8

De vaststelling van het bezuinigingsbedrag voor het subsidie - en

B&P

accommodatiebeleid zou integraal worden vastgesteld met het

De op de lijst van ingekomen stukken staande memo van het

subsidie en accommodatiebeleid. Wij hebben nog geen uitwerking

college, welke is toegelicht door wethouder Schrijver in Forum 2B

gezien van het subsidie- en accommodatiebeleid, klopt dat of

op 1 oktober jl., is een proces voorstel gedaan; daarin staat dat dit
1
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hebben wij iets gemist?

bij de P&C cyclus, te beginnen bij de Kadernota 2014-2018, een
bezuinigingsvoorstel wordt aangeboden.

Raadsbesluit
5.

CDA

11

Punt 5: Waaruit bestaan de nieuwe investeringen

FIN
De nieuwe investeringen zijn opgenomen in bijlage 1 onder
„Voorstellen nieuwe begroting‟ op de pagina‟s 161, 162 en 163.

6.

HvLD66

11

Punt 7 klopt niet, afschrijving gaat van 3 naar 5 jaar

FIN

7.

PvdA

11

Besluit nr 7.: op bladzijde 25 wordt gesproken over wijzigen van de

FIN

afschrijvingstermijn van drie naar vijf jaar (zie ook blz 22 van de

Zie het antwoord op vraag 6.

Klopt, wordt aangepast.

Nota Activabeleid), het besluit zegt van 5 naar 3 jaar
7A.

GroenLinks

11

Besluit 7 in het voorstel raadsbesluit wordt onder punt 7

FIN

aangegeven:

Zie het antwoord op vraag 6.

wijzigen van de afschrijvingstermijn voor software, als opgenomen
in de nota Activabeleid Gemeente Langedijk 2011, van 5 naar 3 j
aar;
op blz 27 wordt aangegeven dat de afschrijvingstermijn zich
wijzigt van 3 naar 5 jaar.

8.

CDA

11

1.

Welke termijnen zijn correct?

2.

Leidt dit tot aanpassing van het voorstel raadsbesluit?

Punt 8: Wat zijn de opgenomen overige investeringen

FIN
De overige investeringen bestaan uit „overige investeringen
bedrijfsvoering‟ (OIB) en „overige investeringen (OIO`‟ ).

9.

PvdA

11

Behoudens het besluit onder 1. laat het dictum zich niet goed
lezen. Zie ook onze noot
1

i

FIN
Uw voorstel nemen wij over.

Het voorgestelde dictum laat zich o.i. als volgt beter lezen:

1.

de Programmabegroting 2014 vast te stellen;

2.

het aangeboden MIP 2014 – 2017, actualisatie van 2013, vast
te stellen en de daarin opgenomen budgetten voor
investeringen op het MIP te plaatsen;

3.

kennis te nemen van de Wachtlijst 2014 – 2017 met nietgeprioriteerde investeringsvoorstellen;
2
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4.

de investeringen restwerken Twuyverhoek te schrappen;

5.

als dekking voor de kapitaallasten van de nieuwe
investeringen opgenomen op het MIP 2014 – 2017:
a.

Voor de overige investeringen bedrijfsvoering I&A de
reserve I&A (V605) aan te wenden;

b.

Voor het resterende tekort de vrijval van de restwerken
Twuyverhoek aan te wenden.

6.

het restant vrijval van de restwerken Twuyverhoek aan de
algemene reserve toe te voegen;

7.

de afschrijvingstermijn voor software, als opgenomen in de
nota Activabeleid Gemeente Langedijk 2011, te wijzigen van
drie naar vijf jaar;

8.

de opgenomen overige investeringen voor 2014 vrij te geven.

Meerjarenperspectief met toelichting
10.

ChristenUnie

11/25

P11 college stelt voor: “wijzigen van de afschrijvingstermijn voor

FIN

software, als opgenomen in de nota Activabeleid Gemeente

Klopt, wordt aangepast

Langedijk 2011, van 5 naar 3 jaar”.
Vraag: Wordt er juist niet het omgekeerde bedoeld, namelijk een
wijziging van 3 naar 5 jaar (zie de uitleg op pag 25)?
P.25 In de nota Activabeleid Gemeente Langedijk 2011,
vastgesteld 14 december 2010, zijn de regels over de wijze
waarop binnen Langedijk met investeringen wordt omgegaan
opgenomen.
Eén van de items daarin is de termijn van afschrijving van activa.
Voor wat betreft de investeringen automatisering en
informatisering is in de beleidsnota Activabeleid een termijn van 3
jaar voor software opgenomen. Bij het opstellen van het MIP is,
op basis van nieuwe reële verwachtingen omtrent de
gebruiksduur van software, rekening gehouden met een
afschrijvingstermijn van 5 jaar. Deze verlenging van de
afschrijvingstermijn betekent een lagere kapitaallast. Dit voordeel
3
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is grofweg € 88.000 in 2015, oplopend naar € 306.000 in 2017, bij
het voorgestelde investeringsplan. Deze wijziging van het beleid
dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld.
Vraag: Naast het feit dat we met het collegevoorstel tegen ons

BMO

eigen beleid ingaan, rijst de vraag of deze verlenging van 3 naar 5

Het betreft een wijziging van 3 naar 5 jaar.

jaar reëel is te noemen. Is een afschrijvingstermijn van 3 jaar nie t

Deze verlening stemt overeen met de feitelijke gebruiksduur en de

gebruikelijk tav software?

gebruiksrechten en is dus reëel.
Een afschrijvingstermijn van vijf jaar is het meest gebruikelijk. Drie
en vier jaar komt ook voor.

11.

PvdA

13

Onder 3. Autonome ontwikkelingen geeft u aan „keuze raad‟.

FIN

Op welke van de genoemde posten heeft de raad dan (nog) keuze

Alle posten m.u.v. punt o. „Terugbrengen budget

mogelijkheden?

bestemmingsplannen‟, omdat dit punt al gerealiseerd is bij de
Kadernota 2013-2017.

12.

PvdA

13

Het onder f. Verhogen lasten bijzondere bijstand (SV) genoemde

FIN

bedrag is onjuist, dit moet (gelezen de onderbouwing op bladzijden

Het vermelde (totaal)bedrag van € 174.000 klopt, maar de

83/84) € 147.000,- zijn. Dit levert een voordeel op van € 27.000,-

onderbouwing van de bedragen op pagina 83 (€ 63.000) en 84 (€
111.000) niet. Zie het antwoord op vraag 93. De onderbouwing
wordt aangepast.

Uitkomsten Raadswerkgroep Takendiscussie
13.

14.

CDA

PvdA

16

16

Er staat op blz. 16 dat de raadswerkgroep budgetten heeft

FIN

beoordeeld, dit is niet juist.

Op blz.16 staat: “…heeft een Raadswerkgroep Takendiscussie

De raadswerkgroep heeft geen oordeel gegeven maar alleen

(RT) de wettelijke en niet-wettelijke taken en daarmee

gekeken of een bezuiniging wettelijk mogelijk was, zonder te

samenhangende budgetten beoordeeld”. Feitelijk klopt wat hier

oordelen of het verlagen van een budget politiek wenselijk of

staat. Hier staat namelijk niet dat de RT daarbij een politiek

acceptabel was.

oordeel heeft gemaakt. De (voltallige) raad maakt in haar

Wilt u deze zinsnede aanpassen?

vergadering de politieke afweging.

b. Wat zijn de gedachten bij de versobering van Langedijk

BMO

Informeert?

Een nieuwe vorm van Langedijk informeert zal samen hangen met
meer digitale communicatie. In papieren vorm zal het betekenen:
minder pagina‟s en/of een lagere frequentie. Hoeveel minder is
afhankelijk van de financiële ruimte, de gedachten hierover moeten
4
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nog verder vorm krijgen. Burgers zullen meer aangewezen zijn op
digitale informatie. Om de beschikbare papieren ruimte zo optimaal
mogelijk te gebruiken zullen keuzes gemaakt moeten worden,
bijvoorbeeld door de verwijzingen naar de officiële
bekendmakingen te laten vervallen (de verwijzingen zijn een
„service‟). Ook het niet meer op onderwerp publiceren van raads en forumagenda‟s, maar slechts een aankondiging daarvan, kan
de beschikbare ruimte vergroten.

15.

PvdA

17

f. Verlagen sluisbeheer

OW

Welke mogelijkheden om de beheerkosten te reduceren worden

Door een gunstige aanbesteding is dit te realiseren.

gezien?
16.

ChristenUnie

17

f. Gevolgen bezuiniging sluisbeheer?

OW
Geen gevolgen, de inzet blijft hetzelfde.

17.

ChristenUnie

17

g. Verlagen kwaliteitsniveau openbare ruimte

OW

“Het college is geen voorstander om op alle onderdelen het

Nee, het gaat om extra hoge kosten om weer terug te gaan naar

kwaliteitsniveau van de openbare ruimte te verlagen. Eén van de

het kwaliteitsniveau waar we vandaan komen.

redenen is het aspect „veiligheid‟ dat in gevaar komt. Een andere
reden is de extra hoge kosten om het onderhoud later weer op een
hoger niveau te brengen wanneer u dat wenst”.
Vraag: wat bedoelt u hiermee? Gaat het om inhaalkosten ivm
achterstallig onderhoud?
18.

PvdA

17

k. Aanpassen budget accountantscontrole

FIN Het contract met de nieuwe accountant is goedkoper dan het

Op 15 oktober heeft de raad tot een overeenkomst besloten voor

oorspronkelijk geraamde budget en daarom kan vanaf 2016 het

de periode 2013 – 2017. Waarop is de verlaging van het budget

budget worden verlaagd.

voor 2016 e.v. dan gebaseerd?
19.

HvLD66

17

l. Binnenmikke, is 56 K de huurprijs, incl servicekosten(stook ect)?

OW

Om hoeveel m2 gaat het? Wanneer loopt de huuro vereenkomst af?

De service kosten betreffen alleen de algemene ruimtes van het

Als de raad niet akkoord gaat met uw voorstel wat is dan de

gebouw dus geen kosten voor gas en elektra, het gehuurde betreft

bezuiniging?

een oppervlakte van 747 m

2.

De huurovereenkomst loopt tot 7-12-

2015, daarna kan met 5 jaar worden verlengd. De bezuiniging is
pas bekend indien de besluitvorming rond het subsidie en
accommodatie beleid is afgerond.
20.

HvLD66

18

m. Schrappen niet wettelijk LEA, wat gaan wij concreet niet m eer

B&P
5
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-Het zorgbudget LEA wordt geschrapt. Hiermee werden
trajecten/opleidingen/middelen met als doel de
zorgstructuur/zorgcapaciteit in de school te verbeteren en te
versterken in het kader van passend onderwijs bekostigd.
-Nazorg voor oud-SBO leerlingen wordt geschrapt. Oud-SBO
leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Langedijk konden
vanaf hun 16e jaar een cursus in de avonduren volgen die
bijdraagt aan hun arbeidsintegratie die woonachtig zijn in de
gemeente Langedijk. Dit gebeurde in samenwerking met de
gemeente Schagen en andere gemeente. Andere gemeenten zijn
ook gestopt met het bekostigen van deze activiteit.
-De bijdrage aan de opvangklas wordt geschrapt. De Opvangklas
is een time-outvoorziening voor vo-leerlingen die uit dreigen te
vallen. Naar verwachting houdt het Samenwerkingsverband VO
deze voorziening wel in stand.

21.

ChristenUnie

18

m. Gevolgen bezuiniging LEA?

B&P

22.

HvLD66

18

n. AVOI, bij de bespreking van de kadernota is gesproken over

OW

besparingsmogelijkheden van ca 100 K , waarom kan deze

De besparing wordt vooral gezien in minder herstelonderhoud op

bezuiniging nu al niet ingerekend worden voor 2014 en de jaren

kosten van de gemeente van de arealen groen en wegen.

hierna?

Vooralsnog wordt dit gezien binnen de taakstelling van openbare

Zie het antwoord op vraag 20.

werken om de arealen op het gekozen kwaliteitsniveau te houden.

Voorstellen dekking tekort 2014
23.

ChristenUnie

19

a. Versnelling taakstelling Strategische Beheervisie + incidentele

OW

aanbestedingsvoordelen.

De versnelling is gebleken uit een heel gunstige aanbesteding voor

In de Kadernota 2012-2016 is via de Strategische Beheervisie

werk binnen het areaal groen. Daarnaast merken wij dit jaar al dat

invulling gegeven aan een (extra) bezuinigingstaakstelling van €

door de invoering van kwaliteit gestuurd onderhoud in plaats van

300.000 in 2013 oplopend naar € 640.000 in 2015 door het

frequentie gestuurd onderhoud er budget overblijft.

kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en gebouwen te verlagen.

De arealen worden bijgehouden op de door de raad vastgestelde

Nu blijkt mogelijk om deze taakstelling te versnellen en in 2014 al

kwaliteitsniveaus. Werkzaamheden die resulteren in een hoger
6

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2014 - versie 4 november 2013
Nr.

24.

Partij

ChristenUnie

Blz.

19

Vraag

Antwoord

gedeeltelijk te realiseren. Met daarbij incidentele

kwaliteitsniveau worden (nu al) niet meer opgedragen.

aanbestedingsvoordelen kan er € 300.000 bespaard worden.

Op de gekozen kwaliteitsniveaus komt de veiligheid niet in het

Vraag: waaruit is deze versnelling gebleken? Wat zijn de gevolgen

geding.

voor o.a. veiligheid, waar het college terecht de hand opsteekt op

Daarom kiest het college er voor om de kwaliteitsniveaus niet

pag. 18?

verder te verlagen omdat dan de veiligheid een issue wordt.

b. Invullen jeugd- en jongerenwerk?

B&P
Er wordt voor 2014 samenwerking gezocht op projectbasis.
Op dit moment zijn we in gesprek met drie instellingen, waarbij we
met 1 partij verder gaan. In afwachting van alle ontwikkelingen
binnen de transitie & jeugdzorg en daarbij beschikbare budget voor
2015 is voor deze procesaanpak gekozen. In december zal de
raad middels een memo van de keuze op de hoogte worden
gebracht.

25.

KL

19

b: wij missen in deze paragraaf de 3 D‟s, waarom geen integrale

B&P

aanpak jongerenwerk met de 3 D‟s

In het kader van de transitie is er continu oog voor integraliteit en
gezien alle dwarsverbanden die wij tussen Participatiewet, de
Wmo en de Jeugdzorg goed in kaart moeten brengen en de
hoeveelheid aan taken wat op ons afkomt, zijn we door de
regiogroep geadviseerd dit zeer zorgvuldig maar vooral stap voor
stap te doen.

26.

HvLD66

19

c. Efficiency vervoersvoorzieningen

PZ

Hoeveel is de totale bijdrage van Langedijk aan de OV taxi?

Regiotaxi:

Hoeveel ritten (enkele) worden er jaarlijks gereden (binnen, en

Kosten voor de gemeente over periode 1-1-2013 tot 1-10-2013:

buiten Langedijk), hoeveel pashouders zijn er? Zijn dezelfde

€ 195.043,-- . Kosten over heel 2013 worden geraamd op

gegevens opvraagbaar over de 55 + bus bij wonen plus welzijn ?

€ 266.000,-Totaal aantal ritten in de periode 1-1-2013 tot 1-10-2013: 6499.
Over heel 2013 wordt het aantal ritten geschat op 8850.
Het is mogelijk om een onderscheid te maken tussen ritten binnen
en buiten Langedijk. Echter dit moet per gereden rit op postcode
niveau uitgezocht worden. Dit is een grote inspanning waar
momenteel niet voldoende capaciteit voor is.

7
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Aantal pashouders: 271. Over de periode 1-1-2013 tot 1-10-2013
hebben 170 pashouders gebruik gemaakt van de regiotaxi. Voor
de ca. 100 pashouders die geen gebruik gemaakt hebben van de
regiotaxi wordt actie ondernomen in hoeverre de pas voor hun nog
noodzakelijk is.
55+ bus:
Aantal ritten 2013 (jan/okt): 4605

27.

ChristenUnie

19/20

d. Inzet restant „voorzichtigheidsmarge economische groei‟

FIN

In de toelichting op de Algemene uitkering hebben wij verklaard

De voorzichtigheidsmarge economische groei is specifiek

dat wij voorstellen het restant van de stelpost

opgebouwd om de reeks Rijksbezuinigingen op de algemene

„voorzichtigheidsmarge economische groei‟ ten gunste van het

uitkering die ons te wachten stond op te kunnen vangen. Nu de

begrotingssaldo te laten vrijvallen. Hoewel het kabinet Rutte II

bezuinigingsrondes achter de rug zijn, heeft deze stelpost geen

geen garanties geeft, is de verwachting wel dat we nu de voorlopig

bestaansrecht meer. Hoewel de decentralisaties onder het kopje

laatste grote bezuinigingsronde achter de rug hebben. Wij laten nu

Gemeentefonds vallen, zullen deze wel als aparte deeluitkering

dan ook het restant van de opgebouwde stelpost

naar ons toe komen; zij staan dus min of meer los van de

„voorzichtigheidsmarge economische groei‟ vrijvallen ten gunste

algemene uitkering waar de stelpost voor gevormd was.

van het begrotingssaldo.
Over de decentralisaties van AWBZ naar WMO, jeugdzorg en
Participatiewet met ingang van 2015 wordt cijfermatig niets nieuws
bekend gemaakt. Wat nu precies aan taken overkomt en welke
vergoeding er tegenover staat, is nog steeds onzeker.
Vraag: is het tegen deze achtergrond wel verstandig deze stelpost
nu reeds te laten vrijvallen?
28.

PvdA

21

De verdeling van de nieuwe Wmo (de juiste afkorting, i.p.v. WMO)

FIN

wordt in oktober aanstaande bekend. Wordt bedoeld oktober 2013

Oktober 2013.

of 2014?

Meerjareninvesteringsplan (MIP)
29.

HvLD66

26

Twuijverhoek, in hoeverre is het schrappen van doorvaarbaarheid

B&P

strijdig met gewekte verwachtingen naar bewoners in St Pancras

Ja, er zijn verwachtingen gewekt bij de bewoners. In de plannen

en Twuijverhoek? Zijn er bij de verkoop van de woningen

voor de wijk Twuyverhoek is er altijd uitgegaan van een in - en

verwachtingen gewekt?

uitvaarbaarheid van de wijk richting de |Groene Loper en de
8
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Vroonermeer. Door het laten vervallen van het restwerk wordt de
algemene reserve versterkt.

30.

PvdA

26

Restwerken Twuyverhoek

OW

Wat zijn de overwegingen/argumenten om voor te stellen deze

De Twuyverhoek is gebouwd en opgeleverd op kwaliteitsniveau

restwerken te laten vervallen?

A+. Op dit niveau waren ook de restwerken (met name de
herstrating) gebaseerd. Inmiddels is voor de hele gemeente een
ander kwaliteitsniveau vastgesteld door de raad. Op dit gekozen
niveau is de herstrating niet noodzakelijk en kan derhalve
vervallen. Daarmee wordt tevens de algemene reserve versterkt.

31.

ChristenUnie

26

Definitieve bestrating Twuyverhoek nalaten?

OW

Is dit acceptabel voor de bewoners? Is dit afgestemd met het

Zie het antwoord op vraag 30.

dorpsplatform?

De term definitieve bestrating is wat ongelukkig gekozen bij het
opstellen van de plannen voor de restwerken.
Het zou suggereren dat er nu dus geen goede bestrating zou
liggen. Dit is zeker niet waar, de huidige bestrating is de
definitieve bestrating.
Al ons werk op “groen en grijs” wordt samen met de
dorpsplatforms geprioriteerd.

32.

PvdA

26

Dekkingsvoorstellen nieuw aangedragen investeringen

BMO

In hoeverre is het verantwoord zowel de afschrijvingstermijn op

Volledig verantwoord.

software te verlengen als ook de overige investeringen I&A ten
laste te brengen van de reserve V605?
33.

HvLD66

26

MIP ICT afschrijving

BMO

Hoe verhoudt zich het voorstel om ICT afschrijvingen nu te

Dat is niet van invloed omdat de huidige techniek vooralsnog in

wijzigen met de voorgenomen samenwerking met Alkmaar en

stand blijft en gefaseerd wordt afgebouwd.

Heerhugowaard op dit gebied?
34.

PvdA

27

Voor dekking van het tekort op het MIP van € 94.000 (voor 2014 –

FIN

2017) wordt voorgesteld een deel van de vrijval uit de GREX

Het bedrag van € 94.000 wordt, op begrotingsbasis, in de periode

Twuyverhoek te gebruiken.

van vier jaren uit de algemene reserve gehaald, nadat dit bedrag

Door deze actie worden structurele lasten voorzien van een

daarin is gestort. In feite is daarmee sprake van een incidenteel

incidentele dekking?

bedrag dat structureel (verdeeld over vier jaar) wordt ingezet.

Wat zijn de kapitaallasten voor de jaren daarna?

Voor 2018 zijn er inderdaad nog kapitaallasten. Uitgaande van het

Hoe wordt dekking daarvan voorzien?

structureel positieve begrotingssaldo 2017 is het mogelijk om
9
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vanaf 2018 de nog resterende kapitaallasten structureel te dekken.

Apparaatskosten

Programma Besturen en burgers
35.

ChristenUnie

33

Is er in Langedijk ook sprake van een stijging van het aantal WOB-

BMO

verzoeken in relatie met wet Dwangsom & beroep?

Met ingang van 2013 wordt het aantal ingekomen WOB verzoeken
afzonderlijk bijgehouden. We kunnen op basis van inschatting van
aantallen verzoeken van voorgaande jaren (plm. 15 per jaar)
stellen dat het aantal WOB verzoeken is toegenomen. Over de
eerste 10 maanden van 2013 zijn 30 verzoeken binnengekomen.
Daartussen zitten serieuze verzoeken om informatie. Maar een
aantal andere beoordelen wij als oneigenlijk, omdat het de indiener
naar het ons voorkomt niet zozeer te doen is om de informatie zelf,
maar om òf een proceskostenvergoeding te ontvangen als het tot
een bezwaarprocedure komt, òf om een dwangsom te kunnen
incasseren als niet tijdig op een ingebrekestelling wordt
gereageerd. De vraag van de fractie is gericht op dwangsommen
op grond van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen. Wij
hebben in 2013 geen dwangsommen hoeven uit te keren. Er is één
keer een proceskostenvergoeding van
€ 472,-- toegekend.

36.

PvdA

33

Pragmatische aanpak deregulering

BMO

Wat heeft dit tot op heden opgeleverd?

De pragmatische aanpak van deregulering heeft geleid tot:
In het algemeen:
Vaker de bezinning op de vraag of bij constatering van problemen
tot regeling moet worden overgegaan of dat het probleem ook op
andere wijze kan worden opgelost;
De burger wordt meer zelf gestimuleerd om zijn probleem op te
lossen en niet te snel zijn oog te richten op de hulp/inbreng van de
gemeente;
10
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Bij bouwregelgeving gaan we efficiënter om met het in behandeling
nemen/afhandelen van aanvragen.
Bij sociale zaken wordt bij gelijkblijvende uitkeringssituaties
gewerkt met halfjaarlijkse statusformulieren: alleen bij wijziging
van inkomenssituatie moet de cliënt informatie geven.
En bij de categoriale bijzondere bijstand wordt niet meer gewerkt
met aanvraagformulieren, maar wordt de bijstand „automatisch‟
toegekend. De cliënt moet zelf aangeven of hij niet meer voor een
uitkering in aanmerking komt. Deze werkwijze beperkt zowel de
administratieve lasten voor de burger als die voor de eigen
organisatie.
Voor bepaalde evenementen is geen vergunning meer vereist en
kan de organisator volstaan met een melding. In de praktijk blijkt
er toch behoefte te bestaan aan een ontvangstbevestiging met
daarin informatie wat wel en niet kan.
Bij de Drank- en horecawetgeving hoeft het wijzigen van een
leidinggevende in een horecabedrijf niet meer te leiden tot een
compleet nieuwe aanvraag zoals voorheen, maar kan volstaan
worden met een eenvoudiger wijziging.

37.

PvdA

35

Hoe blijkt uit de berekeningen dat een bijstelling van de storting

FIN

pensioenvoorziening met een verhoging van 92% gerechtvaardigd

De jaarlijkse storting voor de (ex) wethouders die daar aanspraak

is?

op kunnen maken is berekend op € 125.000 (afgerond). Dit blijkt
uit de overzichten die wij verstrekt krijgen van de organisatie die
dat voor ons berekent. In 2011 is de jaarlijkse storting vanaf 2012
op € 65.000 bepaald. Op grond van actuariële berekeningen (lage
rekenrente) moest in 2012 en 2013 een extra storting worden
opgenomen. Dit hebben wij nu omgezet in een extra reguliere
begrote storting. Bijstorten zou hierdoor minder aan de orde
hoeven zijn, onder gelijkblijvende omstandigheden, vooral de
rekenrente die enige jaren achtereen is verlaagd. Overigens
kunnen omstandigheden nog een aanpassing van de berekening
mogelijk maken. Deze wordt echter pas meegenomen als daar
aanleiding toe is.
11
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Aangegeven wordt dat een jaarlijkse storting tbv de

BMO

pensioenvoorziening voor leden van het college ad €125.000

De opbouw bedraagt € 4.529,- op jaarbasis per persoon.

realistisch is.

Er is geen onderlinge verhouding tussen de eigen bijdrage en de

Welk bedrag dragen de leden van het college zelf bij aan de

opbouw. Op het salaris c.q. wachtgeld van de wethouder wordt een

opbouw van hun pensioenvoorziening?

genormeerde pensioenbijdrage ingehouden op grond van

Wat is de onderlinge verhouding tussen eigen bijdrage en die

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Het gaat

vanwege de werkgever tbv de opbouw van het pensioen?

hier om een netto raming in de begroting van de salarislaste n. Bij

Waarom wijkt dit percentage af van wat bij de overheid ( ABP)

de raming wordt dan al rekening gehouden met de inhouding.

gangbaar is ( ~30%)?

De noodzakelijke toevoeging in de voorziening wordt afzonderlijk

Indien een eigen bijdrage wel ingehouden is waarom is dat

berekend en geraamd.

bedrag niet in mindering gebracht op het noodzakelijke bedrag

Dit in tegenstelling tot de bruto benadering waarbij het inkomen

ad €125.000

bruto in de begroting wordt geraamd en de inhouding ten gunste

Per 1 januari 2014 is het maximale opbouwpercentage binnen het

van de voorziening wordt gebracht. Hiervan is echter geen sprake

Witteveenkader met 0,1% verlaagd ( max 1,9% bij

en verklaart dus ook waarom het bedrag niet in mindering is

eindloonregelingen) Als de kabinetsplannen terzake doorgaan

gebracht.

vindt verdere verlaging naar 1,55% plaats.

Budgettair is er geen verschil tussen de netto en bruto methode.

Hebben deze kabinetsvoornemen gevolgen voor het jaarlijks te

De kabinetsplannen hebben mogelijk gevolgen, maar we wachten

reserveren bedrag?

nog op nadere uitvoeringsvoorschriften van het min. van BZK. In

Gevolgen welke heeft de verhoging van de wettelijke

de loop van 2014 zal dan actuarieel blijken wat de voorziening zou

pensioenleeftijd per 1 januari 2014 naar 67 jaar voor het

moeten zijn. Wij vermoeden wel een hogere voorziening, maar

benodigde bedrag t.b.v. pensioenvoorziening?

kunnen dat nu niet met zekerheid constateren.
Zo nodig worden de bedragen aangepast via de
kwartaalrapportage.

Programma Veiligheid
39.

HvLD66

37

Wat levert het de gemeente op om zicht te krijgen op de

VVH

onzekerheid van burgers over hun toekomst door de huidige

Er is en wordt geen inzicht verkregen op de onzekerheid van een

economische situatie? Hoe moeten wij dit plaatsen in termen van

deel van de burgers over hun toekomst door de huidige

veiligheid?

economische situatie. Op het veiligheidsgevoel van burgers
daarentegen wel. De onzekerheid van een deel van de burgers
over hun toekomst door de huidige economische situatie is één
van de vele factoren die van invloed is op het veiligheidsgevoel
van burgers.
12
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40.

PvdA

37

Vraag

Antwoord

In hoeverre is Langedijk voorbereid op rampen en crise s?

VVH

(beleidsplannen, uitvoeringsplannen, uitvoeringsorganisatie?)

De gemeente Langedijk heeft een vastgesteld regionaal crisisplan.
De leden van de gemeentelijke crisisorganisatie worden jaarlijks
getraind, opgeleid en geoefend. De systeemtest keten is een
oefening waarin de huidige staat van de crisisorganisatie getoetst
wordt. Deze vindt plaats in maart 2014.

41.

PvdA

37

Wat wordt verstaan onder bevolkingszorg?

VVH
Bevolkingszorg is de gemeentelijke organisatie tijdens incidenten
waarbij (grote groepen) burgers worden getroffen. Met de term
bevolkingszorg wordt uiting gegeven aan de gemeente die als een
gelijkwaardige, operationele partner van brandweer, politie en
geneeskundige hulpverlening (GHOR) optreed. De gemeente
houdt zich immers ten tijde van een crisis bezig met de zorg voor
de bevolking, bijvoorbeeld organiseren van tijdelijk onderdak,
publieksvoorlichting, de communicatie met betrokkenen en
schadeafwikkeling.

42.

PvdA

38

In 2014 wordt de raad een notitie voorgelegd m.b.t. de inzet van

VVH

BOA-toezichthouders. Wanneer in 2014 kan de raad deze notitie

De boa notitie zal in het vierde kwartaal 2014 aangeboden worden.

verwachten?
43.

44.

GroenLinks

HvLD66

38

40

Volgens deze begroting wordt in 2014 een notitie aan de raad

VVH

voorgelegd over de inzet van BOA's.

De Boa notitie zal in het vierde kwartaal 2014 aangeboden worden.

Wat is het beoogde tijdstip waarop de notitie aan de raad

Bij vaststelling van de Boa- notitie in 2014 en de financiële

voorgelegd wordt?

vertaling in de kadernota 2015 kan op zijn vroegst na de

Wat is de vroegste termijn waarop BOA's in Langedijk ingezet

vaststelling van de kadernota 2015 de BOA‟s worden ingezet. Het

kunnen worden?

bedrag van 24.000 euro is alleen voor BOA-toezicht m.b.t. de

Wat is de reden dat het gehele jaarlijkse bedrag €24.000 ook in

drank en horecawet en is structureel noodzakelijk voor het wettelijk

2014 opgevoerd wordt?

uitvoeren van de drank en horecawet.

De ambitie is maximaal 2 overlast gevende en 1 criminele

VVH/B&P

jeugdgroep in stand te houden?

De gemeente houdt geen jeugdgroepen in stand. Het is een
vertaling van de ambitie “stabilisatie van het aantal overlast
gevende, hinderlijke en criminele jeugdgroepen” in een indicator.
Een indicator is geen doel op zich. Het is niet realistisch te stellen
dat in 2014 de problematiek met jeugdgroepen opgelost is door de
13
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extra inzet van gemeente, politie, jongerenwerk en andere
partners.
Er zal verder in samenwerking met het jongerenwerk en overige
professionele ketenpartners verdere uitwerking worden gegeven
aan de 2 overlast gevende en 1 criminele jeugdgroep. Monitoring
en nazorg is essentieel voor een aantal onderdelen van het
project.

45.

PvdA

40

Wat wordt bedoeld met doelstelling aantal keer Bibob-toets

VVH

uitgevoerd in 2014: 100%?

De gemeente past de Wet Bibob toe bij bepaalde
vergunningaanvragen. Bij aanvragen die onder deze categorieën
vallen wordt in 100% van de gevallen een Bibob -toets uitgevoerd.

Programma Werkgelegenheid
46.

HVLD66

43

Algemeen bekend is dat een aantal grote werkgevers structureel

B&P

gebruik maakt van of flexibel uitzendpersoneel (draaideur

De gemeente is in overleg met het bedrijfsleven om te kijken of

constructie 3 maanden) of van inzet van Poolse werknemers. Ziet

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, weer deel te kunnen

het college een rol in het kader van werkgelegenheid om met deze

laten nemen aan het arbeidsproces. Een bedrijf maakt zelf de

bedrijven in overleg te gaan. Mede gelet op het toenemend aantal

keuze wie zij in dienst neemt/inhuurt en voor welke periode.

werkzoekende in Langedijk zelf en de toenemende aanspraak op
WWB.
47.

PvdA

44

Uitbreiden doorvaarbaarheid gemeentelijke waterwegen

B&P

Hoe verhoudt deze doelstelling zich met blz 25, schrappen

Onder druk van de huidige gemeentelijke financiële huishouding

restwerken Twuyverhoek?

wordt voorgesteld het restwerk Twuyverhoek te laten vervallen. Dit
betekent niet automatisch dat daarmee afscheid is genome n van
beleidsambities op het gebied van doorvaarbaarheid.

Programma Onderwijs
48.

HVLD66

47

In de toelichting wordt verwezen naar een nog op te stellen plan

B&P

via het IHP.

1.Het IHP wordt 5 november behandeld in het forum

1.

Wanneer kunnen wij het IHP verwachten?

2. Naar verwachting vindt de besluitvorming plaats in 2013 en

2.

Waarom is in de wat gaat de gemeente hiervoor doen het

daarom is het niet als concreet beleidsspeerpunt meegenomen in

opstellen van het plan en wat u daarmee wilt bereiken niet

de begroting 2014. Uiteraard vindt de uitvoering ook in 2014
14
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opgenomen?

49.

KL

47

plaats.

“ er komen problemen met huisvesting onderwijs” . dit doet

B&P

voorkomen of we tekort huisvesting hebben. Graag zien wij deze

Het dalende aantal leerlingen in het basisonderwijs resulteert in de

zinsnede gewijzigd

volgende problemen met de huisvesting van het onderwijs:
- Hoge exploitatiekosten voor de schoolbesturen waar geen
vergoedingen tegen overstaan.
- Leegstand kan leiden tot verval. Daarnaast is leegstand
kapitaalvernietiging.

50.

KL

47

IKC: we missen in de opsomming de 3D‟s , met name jeugdzorg en

B&P

passend onderwijs. Waarom zijn die niet meegenomen?

Het klopt dat deze niet expliciet staan genoemd maar uiteraard
zijn deze vanzelfsprekend onderdeel van de gemeentelijke
integrale zorgstructuur die genoemd staat in de tekst. Het IKC gaat
ons inziens zeker een rol vervullen in de 3 D‟s en dan met name
bij de preventie jeugdzorg in zo‟n vroeg mogelijk stadium.

51.

PvdA

47/

Wat is de stand van zaken m.b.t. vervanging van de

B&P

49

leerplichtfunctie? Zie ook de doelstelling/beschrijving PB 2013.

Met de gemeente Heerhugowaard zijn afspraken gemaakt over
kortdurende vervanging bij vakantie en ziekte. Gemeente
Langedijk blijft eerste aanspreekpunt, voor vragen of advies kan
doorverwezen worden naar en/of contact worden opgenomen met
de gemeente Heerhugowaard. Daar waar het kan, wordt de vraag
in behandeling genomen bij terugkeer van de LPA.

52.

PvdA

49

Hoe groot is de groep kinderen met onderwijsachterstand(en)?

B&P
De groep kinderen die volgens de vastgestelde doelgroep criteria
in 2013 een VVE programma volgen op de voorschool bestaat uit
41 kinderen.

53.

PvdA

49

Wat is de stand van zaken m.b.t. samenwerking/fusie SKL en

B&P

SPL?

De voorgenomen fusie is op basis van de informatie, waarover wij
als gemeente momenteel over beschikken, van de baan. Wat
overblijft is de toekomstvisie die door de SPL en SKL is opgesteld.
Deze visie speelt in op de mogelijkheden van de Wet
Kinderopvang (peuteropvang) en de ontwikkeling van het integraal
kindcentrum.

54.

ChristenUnie

50

Passend onderwijs: 58 procent van de schoolleiders (VO en BO)

B&P
15
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denkt de deadline 2014/2015 niet te halen (Volkskrant). Hoe zit dat

De schoolbesturen in onze gemeente zijn voortvarend bezig met

in Langedijk?

de voorbereidingen op het passend onderwijs. Het tijdspad van de
realisatie van het regionaal samenwerkingsverband (SWV) is als
volgt:
• Uiterlijk 1 november 2013
- bestuurlijke inrichting nieuwe SWV klaar.
- rechtspersoon SWV is opgericht (11 juni 2013)
• Uiterlijk 1 februari 2014
- overleg met colleges B&W en SWV Passend Onderwijs
VO gevoerd over het ondersteuningsplan
• Uiterlijk 1 mei 2014
- ondersteuningsplan gereed en ingediend bij inspectie
• Uiterlijk 1 augustus 2014
- Start regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs
- Uitvoering ondersteuningsplan binnen de scholen van het
regionale samenwerkingsverband.

55.

ChristenUnie

51

Waarom stijgen de lasten in 2014 e.v. door de mutaties KR2 met

FIN

bijna 800.000,-?

De stijging betreft een combinatie van de mutaties van het
e

programma Onderwijs uit de 2 Kwartaalrapportage 2013 (blz.17)
en de budgettair neutrale mutaties voor dit programma in de
Programmabegroting 2014 (blz.102):
In € 1.000

56.

KL

53

2014

2015

2016

2017

KR2

583

550

378

363

PB14

197

241

204

202

Totaal

780

791

582

565

Bibliotheekwerk. Van wie en per wanneer verwacht u deze nieuwe

B&P

visie ?

De visie wordt onder verantwoordelijkheid van ons college
opgesteld. Daarnaast is ons college bezig met de vertaalslag van
de door de raad vast te stellen maatschappelijke doelen. De raad
heeft besloten dat de effecten voor de subsidiëring van de
verschillende verenigingen en organisaties ook in beeld moeten
16
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worden gebracht. Wanneer de vertaalslag van de
maatschappelijke doelen naar de bijkomende effecten voor de
subsidiëring gereed is, zal ook de visie op het toekomstige
bibliotheekwerk de raad worden voorgelegd.

57.

ChristenUnie

55

Bibliotheekwerk: “Door de digitalisering van de

B&P

informatievoorziening en een verbrede vraag naar haar diensten is

Zie het antwoord op vraag 56. Hierop aanvullend merken wij op dat

het bibliotheekwerk sterk aan verandering onderhevig. Dit vraagt

het daarom juist was geweest dat de bibliotheekvisie onder “wat

om een nieuwe visie op deze voorziening en hierop aangepaste

willen we bereiken in 2014” zou zijn opgenomen, ware het niet dat

uitvoerende werkzaamheden”. Vraag: Waarom staat hierover niets

de visie nu gekoppeld is aan het project subsidie- en

in “wat willen we bereiken in 2014”?

accommodatiebeleid.

Programma Cultuur
58.

HVLD66

53

Muziekeducatie, in de pers verklaarde de directeur van COOL

B&P

onlangs dat Langedijk niet versnelt van COOL af wil. Welke

Versnelde beëindiging van de subsidierelatie met Stichting Cool

besparing levert versnelde beëindiging op verzoek van COOL op

levert geen besparing op. Over de jaren 2014 -2017 ontvangt Cool

en welke consequentie heeft dit?

volgens de afbouwregeling in totaal € 517.404. Hiervan moet €
294.488 besteed worden aan de kosten voor de lesruimtes muziek
in De Binding (= huur voor Cool). Hierdoor blijft binnen de
afbouwregeling netto € 222.916 over voor lessen muziekonderwijs
door Cool. Dit laatste bedrag is aanmerkelijk lager dan door Cool
geraamde € 315.000 voor frictiekosten (tekort van € 92.084). De
veronderstelling van Cool dat de frictiekosten uit de Cool nog te
verlenen subsidies bekostigd kan worden, is dus niet juist. Verder
moet opgemerkt worden dat bekostiging van frictiekosten door
onze gemeente betekent dat hiervan geen muzieklessen meer
gegeven kunnen worden. In andere woorden, de beschikbare
financiën worden niet besteed aan het doel waar ze voor bestemd
zijn.

59.

PvdA

54

Wat kan de raad in 2014 verwachten m.b.t. implementatie (nieuwe)

B&P

muziekeducatie?

Op een interactieve wijze uitvoering geven aan het ter zake door
de raad genomen besluit over de voorgestelde 3 sporen. Hierbij
speelt het nog op te richten cultuurplatform een rol, met daarin
vertegenwoordigd de muziekverenigingen. Voor de goede orde
17
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wordt opgemerkt dat ook rekening moet worden gehouden met de
afbouw van de subsidie aan de Stichting Cool.

60.

PvdA

55

Wat moeten we ons voorstellen bij het pilotproject

B&P

cultuurtoerisme?

Het organiseren van een culturele activiteit met als doel het
aantrekken van toeristen. De ontwikkeling van cultuurtoerisme is
door de raad vastgelegd in de Cultuurnota.

Programma Ruimtelijke ordening
61.

HVLD66

59

Gezamenlijke gebiedsontwikkeling, waarom is er voor gekozen

B&P

rekening te houden met uitgangspunten van een niet door de raad

De vraag van de fractie is terecht. De position paper en de

vastgesteld position paper en strategische agenda van de regio

strategische werkagenda zijn inderdaad niet door de raad van

Alkmaar

Langedijk als beleidsdocument vastgesteld. Dat wil niet zeggen
dat wij in de samenwerking in de regio aan het bestaan van deze
documenten voorbijgaan.
Inmiddels is een nieuw document in ontwikkeling; het Regiobeeld
2025 van de Regio Alkmaar. Dit document moet verder nog in
procedure worden gebracht voor besluitvorming in de regio.

62.

ChristenUnie

59

Strategische agenda? Waarom refereert u hier aan? Is deze

B&P

agenda niet van tafel om plaats te maken voor het Regiobeeld

Zie het antwoord op vraag 61.

2025?
63.

ChristenUnie

59

Wat is de stand van zaken van prestatieafspraken met

B&P

Woningbouwvereniging Langedijk voor 2014? Lopen de huidige

De prestatieafspraken uit 2007 zijn in 2011 opgevolgd door het

afspraken door?

Langedijks Actieprogramma Wonen (LAP). Het LAP is opgesteld
met en ondertekend door alle (actieve) corporaties in Langedijk.
De acties cq. afspraken in het LAP lopen door totdat deze herzien
worden.

64.

ChristenUnie

59

Zijn er afspraken gemaakt met Woningbouwcorporaties n.a.v. de

B&P

per 1 oktober 2013 ingegane nieuwe regelgeving over de verkoop

Er zijn geen (aanvullende) afspraken gemaakt. De regels van 1

van coöperatiewoningen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe luiden

oktober 2013 richten zich met name op verkoop van huurwoningen

deze afspraken?

aan derden (niet zijnde bewoners en andere corporaties). Deze
verkoop is aan toestemming van het Rijk gebonden waarbij de
gemeente om een zienswijze wordt gevraagd. De verwachting is
echter dat verkoop aan derden niet of nauwelijks zal voorkomen.
18
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Verkoop van huurwoningen aan (zittende) huurders vond altijd al
op kleine schaal plaats en hierin is door de nieuwe regels niets
gewijzigd. In het LAP (2011) is al opgenomen dat de corporaties
hun plannen voor woningverkoop aan de gemeente voorleggen,
dat geldt dus ook voor mogelijke verkoop aan derden.
Overigens zullen er naar aanleiding van de nog vast te stellen
lokale Woonvisie aanvullende of nieuwe prestatieafspraken cq.
een nieuw actieprogramma worden opgesteld..

65.

66.

PvdA

KL

61

61

In het plan Sint Maarten wordt gewoond sinds 1997, nog altijd is

B&P

deze wijk niet af. Gezien de activiteiten in 2014 lijkt het erop dat

Een deel van de kavels zal projectmatig worden ontwikkeld en

de prioriteit t.a.v. vrije kavels niet in dit gebied ligt. Welke acties

nader onderzoek naar de resterende kavels kan leiden tot een

worden in gang gezet om dit plan feitelijk af te ronden?

ander programma en prijs.

7 kavels plan Sint Maarten: wat wordt bedoeld met planmatig

B&P

ontwikkelen van kavels? Wat wordt ondernomen om de verkoop

Een deel van de kavels zullen door een projectontwikkelaar

vlot te trekken?

ontwikkeld worden binnen de vigerende
bestemmingsplanmogelijkheden. De projectontwikkelaar verkoopt
en bouwt de woning. De verkoop van de 4 resterende kavels vindt
plaats door een andere makelaar. In 2014 zal nader onderzoek
worden verricht naar een ander programma en prijs van de dan
resterende kavels.

67.

KL

61

Oxhoofdpad: klopt het aantal van 4 niet-verkochte kavels

B&P
Dit is niet juist. Er zijn 6 kavels verkocht; 3 kavels zijn nog in de
verkoop (dit zijn kavel 1, 4 en 8).

68.

ChristenUnie

61

Verkoop vrije kavels Sint Maarten, Twuyverhoek, Westerdel:

B&P

waarom is er geen indicator opgenomen met een minimaal aantal

Het college streeft naar een zo groot mogelijk aantal te verkopen

te verkopen kavels?

kavels maar hanteert geen minimum hierin, omdat hierin geen
harde sturingsmaatregelen voorradig zijn.

69.

ChristenUnie

61

Breekland: waarom is er als indicator geen minimaal aantal te

B&P

verkopen hectares opgenomen?

Het verwachte uitgiftetempo is opgenomen in de grex Breekland.

Vraag: waarom lezen we niets over het opheffen van

De Programmabegroting 2014 gaat over de werkzaamheden/acties

belemmerende voorschriften en het realiseren van alternatieve

die in 2014 uitgevoerd gaan worden. Afgelopen jaar zijn een aantal

aanwendingen zoals zonnepanelen en de voortgang van de

belemmerende voorschriften opgeheven. Uiteraard blijven wij dit

gronduitgifte maandelijks aan de raad te rapporteren conform de

monitoren. Indien nodig wordt hierop actie ondernomen.
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Blz.

Vraag
afspraak in de motie tijdens de recente Kadernota?

Antwoord
Het realiseren van alternatieve (tijdelijke) invullingen zal in de
programmabegroting aangepast worden.
Indien er ontwikkelingen zijn op het gebied van gronduitgifte wordt
u hierover geïnformeerd.
De verplaatsing van het afvalstation wordt in de grex ingeboekt als

Vraag: waarom lezen we bij de „Ruimtelijke ordening‟ niets over de

opbrengst als definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.

nieuwe afval locatie waar pag. 88 „Openbare ruimte‟ wel over
spreekt?
Het huidige afvalbrengstation naast het gemeentehuis voldoet niet
meer aan de hedendaagse milieueisen. Uit een studie is gebleken
dat Breekland de beste locatie is voor nieuwbouw. Deze locatie
wordt ontwikkeld, waarbij de opzet is dat er door de gemeente
Alkmaar ook gebruikt gemaakt gaat worden van de milieustraat.
Uitvoering is gepland in 2014.
70.

PvdA

63

Veiligheid op de Langedijker wateren

VVH

Hoe verhoudt de uitwerking van deze doelstelling – vaartoezicht

Bij de eerder opgestelde beleidstekst was uitgegaan van deze

door en in samenwerking met – zich met het voorstel uit de

ambitie. Met de financiële invulling van de begroting is het

takendiscussie (blz 13)?

bijbehorende budget weg bezuinigd. Hierop is de beleidstekst niet
meer aangepast.

71.

PvdA

63

In hoeverre is veiligheid op het water in het stedelijk gebied te

VVH

garanderen, in hoeverre is vaartoezicht in Langedijk een prioriteit

Voor de veiligheid op het water in het stedelijke gebied kan het

voor de politie?

college geen garantie geven. Wel is het zo dat het college door
actieve communicatie een ieder zal wijzen op zijn
verantwoordelijkheid op het water. Het college werkt nauw samen
met de politie ook op het gebied van de veiligheid op het water. De
prioriteitstelling in dezen is aan de politie.

72.

ChristenUnie

63

73.

HVLD66

63

Vaartoezicht in overleg met Recreatieschap Noord-Holland? Wordt

VVH

daar juist geen bezuiniging voor voorgesteld?

Zie het antwoord op vraag 70.

Bevorderen veiligheid op het water, is deze ambitie haalbaar

VVH

?gelet op de voorgenomen taakstelling?

Zie het antwoord op vraag 70.
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74.

KL

75.

HVLD66

Blz.
64
66

Vraag

Antwoord

Vaartoezicht: dit wordt afgeschaft om vervolgens in het verslag

VVH

minder meldingen te krijgen, kan dit ons uitgelegd worden?

Zie het antwoord op vraag 70.

Wij missen het opstellen en vaststellen vaneen nieuwe woonvisie

B&P

bij dit programmaonderdeel.

In de Programmabegroting 2014 worden beleidsspeerpunten voor

Waarom is de bestaande woonvisie geen beleidskader?

dat jaar opgenomen. Het opstellen en vaststellen van de lokale
woonvisie is oorspronkelijk voorzien voor 2013.
De bestaande lokale woonvisie is, hoewel sterk verouderd, wel nog
het beleidskader en had vermeld moeten worden op pagina 66. Dit
betreft de „Woonvisie 2005-2015, samen werken aan wonen (27
januari 2006)‟.

Programma Milieu en volksgezondheid
76.

PvdA

67

Milieubeleid

B&P

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van

Het is de bedoeling dat de intentieovereenkomst in de Regio

een regionaal revolverend fonds investeringen in duurzame

Alkmaar dit najaar wordt ondertekend.

energie?
77.

78.

ChristenUnie

ChristenUnie

67

67

Ecologische structuurvisie: “De gemeente wil natuur bij haar

B&P

bewoners onder de aandacht brengen en hen inspireren een

De raad heeft in de werkbijeenkomst aangegeven veel waarde te

bijdrage te leveren. Hiertoe wordt in eigen beheer een

hechten aan dorpsnatuur en de bewoners meer vertrouwd te laten

communicatieplan opgesteld.

raken met het abstracte begrip ecologie. In de klankbordgroep is

Vraag: Dat is niet de 1e prioriteit conform de aanbevelingen in

toen als eerste actie het opstellen van een communicatieplan

deze visie. Primair moet staan de communicatie naar ambtenaren.

voorgesteld. Het communiceren binnen de organisatie is opgepakt

Vanwaar deze koersverlegging?

als een integraal onderdeel van het dagelijks werk.

Gezondheid en zorg: “In 2014 onderzoekt de gemeente de beste

B&P

wijze om signalering, lichte zorg en begeleiding op wijk - of

Langedijk neemt momenteel in „oriënterende‟ zin deel aan een

dorpsniveau te organiseren en maakt hiermee een start.

regionaal Kennisnetwerk Sociale Wijkteams. Er zijn veel vormen

Samenwerking met regiogemeenten, eerste lijns-voorzieningen en

en invalshoeken, bijvoorbeeld de invalshoek van overlast door

andere betrokkenen zijn hierin een belangrijke voorwaarde. Omdat

zorgmijders of de meer directe lijn met (1 lijns) zorg. Elk heeft

gezondheid, zorg en (maatschappelijke) ondersteuning nauw met

eigen succes- en faalfactoren. Voor het onderzoek (in principe in

elkaar zijn verbonden, staat de uitwerking van dit beleid bij het

eigen hand) maken we gebruik van de ervaringen in gemeenten

programma Maatschappelijke ondersteuning.

elders in Noord-Holland. Daarbij sluiten we aan bij wat in Langedijk

Vraag: Dit onderzoek is erg relevant. Waarom lezen we hierover

nodig is. De gestelde vragen lopen vooruit op de huidige stand.

niets in de doelstellingen voor 2014? Wie gaat dit onderzoek

Daarom zijn er nog geen details te geven. Eventuele kosten zullen

e
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Blz.

Vraag
doen? Samen met andere gemeenten in de regio? Wanneer is dit

Antwoord
worden gedekt uit het invoeringsbudget Awbz begeleiding.

gereed en wat gaat dit kosten? Is dit onderzoek ook gericht op het
opzetten van pilot met Wijkteams (zoals elders ook wordt gedaan)?
79.

HVLD66

71

Op blz67 pakt u breed uit over de ecologische structuurvisie,

B&P

terwijl dit op blz 71 niet als beleidskader is opgenomen?

Bij vaststelling van ecologische visie is ook het uitvoeringsplan
2013-2014 vastgesteld. Dit wordt onderdeel van de
Programmabegroting.

Programma Maatschappelijke ondersteuning
80.

ChristenUnie

74

Jeugd- en jongerenwerk: “De samenwerking met Stichting Kern8 is

B&P

m.i.v. 31-12-2013 beëindigd. Dat betekent dat het jeugd - en

Opgebouwd: Sluiting van het jeugdhuis Sint Pancras, halvering

jongerenwerk voor de gemeente Langedijk op een andere manier

van het aantal jongerenwerkers van 4 naar 2 en niet meer expliciet

wordt ingericht. Het jaar 2014 wordt een overbruggingsjaar voor

inzetten op ontmoeting en tevens is er gekozen voor inbesteden

het jeugd- en jongerenwerk, waarbij naar tijdelijke oplossingen

van gezinsaanpak.

wordt gezocht. De herinrichting heeft ook invloed op de

Het is niet wenselijk om voor 2014 nog meer te bezuinigen zie

samenwerking met de huidige partners. Hierbij gaat de gemeente

hiervoor antwoord op vraag 44.

meer monitoren en toetsen op het eindresultaat van coaching
trajecten.
Vraag: Kern8 kost thans ruim 240.000. Het college stelt voor in
2014 97.000 hierop te besparen. Hoe is dit bedrag opgebouwd?
Waarom kan er niet meer worden bespaard in 2014?
81.

PvdA

74

82.

ChristenUnie

74

Integraal accommodatie- en subsidiebeleid

B&P

De „gemeente Langedijk‟ heeft op 18 juni geen rapport vastgesteld.

Correct, hier moet staan: het college.

Sport: “Vanaf 2014 geeft Langedijk € 61.000 minder uit aan

B&P

subsidie aan Stichting Sportservicepunt Langedijk (SSL) op het

a.

Het is aan SSL om deze bezuiniging in te vullen. De aanvraag

onderdeel beheer en exploitatie binnensportaccommodaties en

beheer is in behandeling. In de financiële onderbouwing wordt

zwembaden. Hiermee wordt de taakstellende bezuiniging,

(nog) geen uitsplitsing naar zwembad en andere onderdelen

afkomstig uit de Kadernota 2012-2016, gerealiseerd.

gemaakt. Daarom kan uw vraag nu niet beantwoord worden.

Vraag: Welk deel van die 61.000 is toe te kennen aan het

b.

Nee, dit onderzoeksrapport in het kader van een

Duikerdel? Kent het college het onderzoeksrapport uit 2012 van T.

afstudeerscriptie van de heer van Etten was niet bekend bij het

van Etten inzake “Het einde van de openbare zwembaden, De

college, echter na het raadplegen van het internet is het dat nu

veranderende gemeentelijke waarden vragen om nieuwe

wel.

organisatiestructuren?”

c.

Het college heeft op dit moment geen expliciete visie op
22
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Blz.

Vraag
Welke visie heeft het college op gemeentelijke zwembaden in het
algemeen en op Duikerdel in het bijzonder?

Antwoord
zwembaden in het algemeen en Duikerdel in het bijzonder.
Toelichting: De gemeente heeft eind 2010 door Andres CS een
zwembadanalyse laten uitvoeren voor beide zwembaden. Het
rapport “Toekomstvisie “zwemmen in Langedijk”. Het onderzoek
maakt onderdeel uit van het besluitvormingstraject nieuwbouw en
renovatie sport. Het besluit voor het tijdpad van deze
besluitvorming is door het college aangehouden in haar
vergadering van 15-2-2011 i.v.m. de Takendiscussie die toen is
opgestart. In de Kadernota 2012-2015 heeft uw raad als onderdeel
van de totale bezuiniging op sport € 300.000 een onderzoek naar
“efficiency en effectiviteit SSL” gevraagd en vanaf 20 14 een
bezuiniging van € 61.000 ingeboekt. Om dit proces te faciliteren
heeft Grontmij het rapport Menukaart Naar een verbeterde
efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van
SSL (Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 maart 2012) opgesteld.
Dit rapport is besproken met SSL waarbij SSL heeft aangegeven
deze bezuiniging dacht te kunnen effectueren. Daarbij is door SSL
aangegeven dat men denkt aan een andere manier van
inroosteren in het zwembad, maatregelen in de overhead en een
andere manier van gebruik van het zwemwater (minder vrij
zwemmen meer gerichte activiteiten zoals de Natte sportschool en
aquafitness).

83.

ChristenUnie

76

P76 Transitie AWBZ naar WMO: “- Nagaan of er voldoende

B&P

mantelzorgondersteuning is en zo nodig extra ondersteuning

Extra ondersteuning voor mantelzorgers willen we baseren op de

organiseren; - Stimulering van vrijwillige onderlinge hulp door

aanbevelingen die uit verschillende onderzoeken en projecten in

versterking van sociale / buurtnetwerken”.

Langedijk en de Regio Alkmaar naar voren komen. Deze

Vraag: Hoe gaat het college deze extra ondersteuning en

aanbevelingen verwachten we later in 2013. Enerzijds maken we

versterking sociale netwerken aanpakken?

gebruik van wat mantelzorgers in interviews hebben aangegeven
(hun ondersteuningsbehoefte). Daarnaast inventariseren we

Ontwikkelen van een pilot wijkteams in 2014: “In 2014 onderzoekt

momenteel innovatieve ideeën over informele vormen van

de gemeente de beste wijze om signalering, lichte zorg en

respijtzorg, die professionele respijtzorg kunnen vervangen op een

begeleiding op wijk- of dorpsniveau te organiseren en maakt

verantwoorde wijze.

hiermee een start. Samenwerking met regiogemeenten, eerste
23
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Blz.

Vraag

Antwoord

lijns-voorzieningen en andere betrokkenen zijn hierin een

De vorm, invulling en wijze waarop we in Langedijk Sociale

belangrijke voorwaarde.

wijkteams gaan opzetten, zijn nog niet duidelijk. We maken gebruik

Vraag: Waarom start de pilot pas in 2014 en niet alvast in 2013?

van de ervaringen elders in gemeenten. Daarmee is niet duidelijk

Realiseert de gemeente zich dat de Wijkteams straks in 201 5

of er sprake zal zijn van specifieke deskundigheid en trainingen

naast de regie over de mantelzorg ook de signalering van de 2e

daartoe. Elders hebben we gezien dat door de juiste partijen met

lijnszorg moeten inroepen? Dat stelt eisen aan deskundigheid en

specifiek benodigde deskundigheid te betrekken er op dat punt

ervaring. Over welke opleiding gaan de wijkteams beschikken en

geen trainingen nodig zijn. Wij gaan ervan uit dat starten in 2014

welke deskundigen treden daarin op? Hoe werkt dit samen met de

geen problemen opleveren.

gemeente en zorgaanbieders? Is het dan geen zaak de pilot reeds
in 2013 te starten?
84.

KL

76

indicator 2014 “er is tenminste 1 sociaal wijkteam gestart” . kan

B&P

men aangeven hoeveel wijkteams er dan gaan komen en waar

Gezien de bovenstaande antwoorden over Sociale Wijkteams, is

men gaat starten?

nog niet aan te geven hoeveel er uiteindelijk gaan komen en waar
we van start gaan.

85.

KL

77

benutten CJG voor taken jeugdzorg, wordt dit dan niet in de

B&P

wijkteams van blz. 76 meegenomen? Geen integrale aanpak 3 D‟s

Integrale aanpak 3D reikt (nog) niet direct de toegang tot

in Langedijk?

jeugdhulp. Die zal eerst via pilots Jeugd & gezinsteams regiobreed vanuit de CJG‟s worden opgezet. Integratie van sociale
wijkteams en jeugd & gezinsteams is de volgende stap.

86.

KL

78

Speelvoorziening: in het beheersplan speelvoorzieningen is te

OW

lezen dat de speelplekken niet verdwijnen, maar alleen het

Om de kwaliteit en de veiligheid van de speelvoorzieningen te

vervangen van speeltoestellen, waarom dan hier weer anders

kunnen waarborgen wordt stapsgewijs het aantal speellocaties

gemeld?

teruggebracht van 90 naar 65. Dat is de conclusie in het
beheerplan speelvoorzieningen.

87.

KL

78

de jongeren 12 – 18 worden bereikt met het jongerenwerk. Elders

B&P

in deze begroting lezen we dat Kern 8 wordt stopgezet , welk

Nieuwe organisatie die het stokje van Kern8 in aangepaste en

jongerenwerk bedoelt u dan op blz. 78?

versoberde vorm zal overnemen. Zal met overgebleven twee
jongerenwerkers deze taken oppakken. Zie ook het antwoord op
vraag 24.

88.

PvdA

79

Verlagen ontvangsten Wmo

PZ

In hoeverre worden alle mogelijkheden voor eigen bijdragen benut,

Sinds de invoering van de Wmo op 1-1-2007 wordt een eigen

dus naast een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, ook

bijdrage geheven voor Hulp bij het Huishouden,

eigen bijdragen voor woningaanpassingen en vervoer?

woningaanpassingen en fietsvoorzieningen. Een mogelijkheid is
24
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Blz.

Vraag

Antwoord
om ook voor scootmobielen een eigen bijdrage te vragen. De
verwachting is dat dit financieel gezien weinig opbrengt omdat
ervan uitgegaan mag worden dat degenen met een scootmobiel
ook Hulp bij het Huishouden hebben en er al een eigen bijdrage
voor betalen.

Programma Sociale voorzieningen
89.

HVLD66

81

Zie ook de vraag bij werkgelegenheid, kunt u waar mogelijk betrekt

PZ

de gemeente hierbij plaatselijke werkgevers concreet maken?

Omdat er nu een groot aanbod is van personeel zijn bedrijven

Hoeveel werkgevers zijn betrokken? Wat is hun motivatie of juist

geneigd om niet direct te kiezen voor de doelgroep WWB. Zij

weerstand om actief deel te nemen aan uitstroom WWB?

kiezen dan voor het hoogste niveau, waarbij goede beheersing van
de Nederlandse taal ook vaak een voorwaarde is. Wij doen ons
uiterste best om werkgevers ervan overtuigen om onze doelgroep
ook een kans te geven. En dit lukt soms ook. Daarnaast biedt
Social Return in de toekomst zeker mogelijkheden. Het aantal
bedrijven waarmee we op dit moment al samenwerken is in de
regio Langedijk is 7.
Zie verder het antwoord op vraag 46.

90.

CDA

83

Hoe kan het dat het gemiddelde uitkeringsbedrag in de WWB is

FIN

verhoogd? Met welk percentage is het verhoogd?

De WWB uitkering is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.
Voor de stijging van de gemiddelde uitkering en het aantal
uitkeringsgerechtigden samen is een percentage van 11%
gehanteerd. Dit percentage is conform de stijging van de
component bijstandsontvangers in de algemene uitkering. Er is
geen apart percentage voor de stijging van de component
gemiddelde uitkering berekend.

91.

CDA

83/84

Er staan twee posten opgenomen

FIN/PZ

Toename lasten bijzondere bijstand (63.000)

Dit betreft twee kostensoorten die voor de verantwoording naar het

Verhoging lasten bijzondere bijstand (111.000)

CBS gescheiden dienen te blijven. Beide hebben betrekking op de

Wat is het verschil tussen deze twee posten?

bijzondere bijstand. Eén budget betreft de uitkering voor de CBB.
En het andere budget omvat incidentele bijzondere bijstand,
kosten onder bewindstelling etc..

92.

PvdA

83

Waarom worden twee budgetten voor bijzondere bijstand

FIN
25
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93.

Partij

PvdA

Blz.

Vraag

Antwoord

84

gepresenteerd?

Zie het antwoord op vraag 91.

83

De onderbouwing voor hogere lasten bijzondere bijstand komt uit

FIN

84

op € 147.000 i.p.v. de aangegeven € 174.000.

In 2013 is een tekort op het budget bijzondere bijstand
geconstateerd. Aan dit tekort liggen een aantal oorzaken ten
grondslag. Deze hebben te maken met de economische recessie,
maar zijn deels ook financieel technisch van aard.
De invoering van de Langedijkerpas, levert een voordeel op van €
20.000. De groei van het aantal bijstandsuitkering staat in direct
verband met het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Dit levert
een nadeel op van € 27.000
De economisch crisis zorgt voor een oplopend aantal onder bewind
stellingen. De kosten daarvan worden door de gemeente betaald
en komen ten laste van het budget Bijzondere Bijstand. Een
stijging van € 20.000. De langdurigheidstoeslag ad € 67.000 is tot
nu toe altijd ten onrechte ten laste gekomen van het budget van
het inkomensdeel. Ten slotte is in de meerjarenbegroting voor
bijzondere bijstand in 2013 een bezuiniging ingeboekt van
€ 50.000 en voor 2014 € 30.000. Destijds is uitgegaan van een
verlaging van het aantal uitkeringsgerechtigden.

94.

PvdA

83

Aangegeven wordt dat de langdurigheidstoeslag altijd ten laste is

FIN

84

gekomen van het inkomensdeel. Waarom vinden we dan geen

De langdurigheidstoeslag is ten laste gebracht van het

voordeel terug bij dat budget?

inkomensdeel. Voor dat deel ontvangen wij een rijksbijdrage. Die
bijdrage is ook begroot maar die ontvangen wij dus niet. Zowel de
kosten als de opbrengsten van het inkomensdeel gaan omlaag dus
daarom is er geen voordeel bij het inkomensdeel.

95.

ChristenUnie

84

Sociale voorzieningen: “De invoering van de Langedijkerpas, levert

FIN

een voordeel op van € 20.000”. Vraag: hoe is dit berekend?

In de Langedijkerpas zijn vergoedingen ondergebracht die in 2012
onder maatschappelijke participatie werden verantwoord. Met de
stijging van het aantal minimagezinnen zou dit in 2013 hebben
geleid tot een budgetoverschrijding van € 20.000. De invoering van
de Langedijkerpas levert derhalve een voordeel op van
€ 20.000.
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Blz.

Vraag

Antwoord

Programma Openbare Ruimte
96.

CDA

87

Wat zijn de effecten van het accommodatiebeleid?

OW
De effecten zijn pas bekend nadat het beleidsstuk is opgesteld, en
is behandeld in de raad.

97.

HVLD66

88

In het bestemmingsplan Breekland is vestigen van kantoren niet

B&P

mogelijk, dit vloeit voort uit het provinciale beleid (OV voorziening),

Indien voor Breekland sprake is van optimalisatie van het OV dan

als nu wel OV geregeld is, is het dan mogelijk wel kantoren te

is het nog geen vanzelfsprekendheid dat kantoren gevestigd

vestigen?

kunnen worden. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging
benodigd, waarbij provinciale medewerking een punt is. Betwijfeld
moet worden of deze provinciale medewerking verkregen wordt,
gelet op het beleid om kantoorontwikkeling vooral te willen
concentreren rondom knooppunten van OV (treinstation).

98.

KL

88

buslijn Breekland e.a.: waarom wordt ingezet op een buslijn van

OW

station HHW naar Breekland en Geestmerambacht en

De voorgestelde route is in overleg met de vervoerkundige van

Warmenhuizen? Is het niet veel logischer om vanaf station

Connexxion opgesteld. Deze loopt via de Uitvalsweg en Zuid erdel

Alkmaar Noord in te zetten, om zo ook Zuiderdel aan te doen en

naar Breekland. Een eventueel overstappunt is bij bushalte

de provinciale weg hoofdzakelijk te gebruiken i,p.v. de Uitvalsweg?

Papenhorn. Het idee is om de buslijn later door te trekken naar het

Eveneens kan hiermee een goed O.V. overstappunt worden bereikt

nieuwe ziekenhuis.

voor heel Langedijk?
99.
100.

PvdA
ChristenUnie

88
91

Wanneer kan de raad besluiten over verplaatsen en inrichten van

OW

een nieuw afvalbrengstation?

Eerste kwartaal 2014.

Verkeer en vervoer: wat is de stand van zaken evaluatie/herijking

OW

VVL?

I.v.m. taakstellende bezuinigingen op personeel is de functie
verkeerskundig beleidsadviseur gehalveerd. Dit heeft geresulteerd
dat de herijking VVL is uitgesteld.
De raad kan de evaluatie verwachten in het eerste kwartaal 2014.

101.
102.

PvdA
HVLD66

91
92

Wanneer kan de raad uitkomsten m.b.t. onderzoek

OW

huisvuilophaaldienst verwachten?

Eerste kwartaal 2014.

Subsidie en accommodatiebeleid, op blz 78 wordt aangegeven dat

OW

in 2014 resultaat geboekt zal zijn op zelfbeheer en onderhoud van

De effecten (kostenbesparing) zijn pas bekend nadat het

sport- en welzijnsaccommodaties. Welke kostenbesparingen

beleidsstuk is opgesteld, en is behandeld in de raad.

worden er in dit programma verwacht en hoe zijn deze

De eventuele kostenbesparing worden ingerekend op de
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taakstelling op onderhoud gebouwen en de taakstelling op
subsidie/ accommodatiebeleid.

Algemene dekkingsmiddelen
103.

ChristenUnie

95

De minister heeft aangekondigd dat de Wet basisregistratie

PZ

personen per 9 december a.s. wordt ingevoerd. Een en ander heeft

Het

gevolgen voor de legesverordening. Is er rekening gehouden met

aanpassen van de aanduiding van de (nieuwe) wet en heeft geen

deze gevolgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt dat uit?

financiële gevolgen.

gevolg

voor de

legesverordening

beperkt

zich

tot

het

Onvoorziene uitgaven
104.

HVLD66

97

Voor onvoorzien wordt 50K opgenomen, wat is de consequentie

FIN

als wij dit niet doen?

Volgens artikel 8.6 van het BBV is de gemeente verplicht om een
bedrag op te nemen voor onvoorzien. Er wordt nergens gerept
over de hoogte van de raming. De raad is dus vrij om hier zelf
invulling aan te geven.

Mutaties reserves

Lasten en baten per programma

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
105.

PvdA

108

Het risicoprofiel is afhankelijk van de hoogte van het balanstotaal

FIN

en de hoogte van de omzet.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat hoe hoger het

Beide begrippen worden in de PB niet nader geduid, dus graag

balans- en omzettotaal, oftewel hoe meer bezittingen en vermogen

een nadere toelichting.

een gemeente heeft en naarmate men meer activiteiten (lasten)
ontplooit, hoe meer risico‟s een gemeente loopt.

106.

HVLD66

108

De gemeente Langedijk hanteert een percentage van 5 om de

FIN

benodigde weerstandscapaciteit te bepalen, wilt u dit percentage

Dit percentage is destijds bepaald door van enkele omliggende
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onderbouwen of nader toelichten?

gemeenten, die ook de NAR-tabel hanteren, de door hen vanuit
hun risicosimulatie bepaalde benodigde weerstandscapaciteit af te
zetten tegen hun balans- en omzettotaal. Door dit percentage
vervolgens als norm te hanteren, ontwikkel je een betrouwbare
methode om jaarlijks het weerstandsvermogen te kunnen bepalen
en vergelijken.

106A.

GroenLinks

110

Bouwgrondexploitatie

FIN

Graag per grondexploitatie tijdstippen van verkoop en mogelijke

1. Geplande uitgiftetermijn gronden:

obstakels aangeven:

Westerdel: 2013-2019

1.
2.

Op welke termijn

wordt de spoedige verkoop van bouwrijpe

Broekerplein: 2014-2016

grond verwacht plaats te vinden?

Breekland: 2013-2035

Welke mogelijke obstakels moeten daarbij overwonnen

Sint Maarten Noordlob: 2013-2014

worden?

Oxhoofdpad: 2013-2014

Graag per maatregel per grondexploitatie aangeven welke

Kerklaan: alle gronden uitgegeven

effecten verwacht worden:

Wilminkstraat fase 2; Mavo-veld: 2015-2016

3.

Welke aanvullende maatregelen ter reductie van kosten

Voorburggracht: 2014.

worden getroffen?

2. Mogelijke obstakels

Op welk tijdstip?

Voor Westerdel, Broekerplein, Breekland en Oxhoofdpad zijn er

4.

geen obstakels en kunnen in 2014 gronden worden uitgegeven.
Voor de marktwoningen is wel sprake van contracten waarbij 70%
voorverkoop is afgesproken voordat gronden worden geleverd.
Voor Sint Maarten worden aanvullende mogelijkheden onderzocht
om over te gaan tot projectmatige ontwikkeling. Definitieve
overeenkomsten daartoe moeten nog worden gesloten. Voor
Wilminkstraat en Voorburggracht worden de mogelijkheden voor
ontwikkeling door derden onderzocht, maar zijn (nog) geen
definitieve contracten gesloten. Voor die locaties moet nog een
planologische procedure worden gevolgd.
3. Maatregelen ter reductie kosten
Dit betreft een aantal algemene maatregelen die voor alle
projecten

worden

gehanteerd.

Dit

betreft

onder

andere

bij

aanbestedingen zoveel mogelijk gebruik maken van de huidige
marktsituatie, extra aandacht voor budgetbewaking en cashflow
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management. Op dit moment is dit echter niet te concretiseren per
project.
4. Tijdstip
Dit is momenteel nog niet te concretiseren per project, maar is een
algemeen

en

continu

aandachtspunt

met

betrekking

tot

de

grondexploitaties.
106B.

GroenLinks

110

Rente

FIN

1.

1.

2.

3.

Gaan, volgens het college andere partijen die hogere rentes

Nee, niet minder verantwoord. Overheden worden (onder

moeten betalen minder verantwoord met geleend geld om?

andere door de wet FIDO en de wet Ruddo) als collectief

Zoja, welke partijen , die volgens het college minder

echter

verantwoord met de geleende gelden omgaan, heeft het

bijvoorbeeld het bedrijfsleven of particulieren. Als gevolg

college van B&W op het oog?

hiervan kan tegen gunstigere voorwaarden worden geleend ten

Welke geldverstrekkers leent gelden uit waarvoor niet de

opzichte van het bedrijfsleven of particulieren. N.B.: Op het

zekerheid verstrekt is dat daarmee verantwoord omgegaan

moment dat de kans op niet terug betalen van geleende

wordt?

gelden groter wordt ingeschat, wordt dit risico verrekend in het

betrouwbaarder

en

kredietwaardiger

geacht

als

te betalen rentepercentage.
2.

N.v.t.

3.

Er

zijn

geen

geldverstrekkers

-waarmee

de

gemeente

Langedijk contacten onderhoud- bekend, die niet de zekerheid
verwachten dat daarmee verantwoord wordt omgegaan.
106C.

GroenLinks

111

Wet HOF

FIN

1.

Welk risico loopt de gemeente Langedijk hier?

1.

2.

Graag een adequate inschatting van risico en omvang?

De

gemeente

overschrijding

Langedijk
van

de

loopt

het

macronorm

risico
door

dat

alle

het,

bij

decentrale

overheden gezamenlijk in volgende kabinetsperioden, vanuit
het Rijk een sanctie opgelegd krijgt. Hier is echter geen sprake
van.
2.

Over de hoogte van de sanctie is op dit moment nog niets
bekend. Een sanctie zal deze kabinetsperiode echt er niet
worden

opgelegd

en

wordt

bij

overschrijding

van

de

macronorm in volgende kabinetsperioden pas na meerdere
malen bestuurlijk overleg als laatste redmiddel ingezet. Het
risico dat de gemeente Langedijk een sanctie vanuit het Rijk
opgelegd krijgt, is daarom op dit moment zeer gering. Een
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eventuele sanctie heeft in eerste instantie de vorm van een
aan te houden depot. Wanneer ook na het opleggen van de
sanctie geen verbetering waarneembaar is, wordt het depot
omgezet in een boete. Als wel verbetering optreedt, valt het
depot weer vrij.

106D.

GroenLinks

111

Garantstellingen

FIN

Net als vorig jaar wordt het risico dat gelopen wordt op de

1.

In het (recente) verleden heeft de gemeente als gevolg van

€25,7 miljoen achtergestelde leningen aan de

een garantstelling voor een stichting t/m 2012 € 178.000

woningbouwverenigingen breed uitgewerkt en aangezien het zich

betaald. Daarnaast heeft de gemeente in 2013 als borg van

feitelijk beperkt tot het renterisico over het genoemde bedrag en

een rekeningcourant krediet voor een andere stichting €

de kans dat het zich voordoet zeer klein is, niet verder
gekwantificeerd. Echter het risico dat de gemeente loopt op de

99.000 betaald.
2.

Met betrekking tot bestaande garantstellingen bij particulieren

achtergestelde leningen tbv ouderenhuisvesting,

wordt de gemeente na een achterstand van een aantal

sportverenigingen, verbonden partijen en particulieren t.h.v. €15,7

termijnen (afhankelijk per bank) aangeschreven. De gemeente

miljoen blijkt zich niet te beperken tot het renterisico en tevens

kan vervolgens in contact treden met de betreffende particulier

is gebleken dat de kans niet nihil is. Desondanks ontbreekt een

en

verdere uitwerking.

ouderenhuisvesting en sportverenigingen kan de gemeente bij

1.

Kunt u op basis van ervaringsfeiten van de gemeente

bestaande garantstellingen via het bestuur van de betreffende

Langedijk aangeven hoe hoog (€) het risico is dat de

partij aandacht vragen voor financiële tekorten en hierop

gemeente Langedijk loopt en hoe vaak dit zich kan voordoen?

sturen. Door de ogen en oren open te houden kan daarnaast al

Welke maatregelen worden genomen om het risico te

in een vroegtijdig stadium gesignaleerd worden of zich een

beperken? ) vergelijk citaat 1 bouwgrondexploitatie

verhoogd risico op financiële tekorten bij een partij voordoet.

2.

Met

bank.

Met

betrekking

betrekking

tot

nieuwe

tot

verbonden

garantstellingen

partijen,

worden

de

„Beleidsregels gemeentegarantie Langedijk 2010‟ gevolgd.
Ook betrekt het College bij de vorming van zijn oordeel over
de wenselijkheid van een gemeentegarantie onder andere de
gemeentebegroting en de wijzigingen daarvan, de lokale
(financiële) verordeningen en eventuele beleidsnota‟s.
107.

ChristenUnie

113

Decentralisaties: begrijpen wij goed dat hier geen financiële

FIN

voorziening voor is getroffen? Waarom niet?

Ja. Omdat de financiële invulling van de decentralisaties en de
budget verdeelmodellen op dit moment nog onbekend zijn.
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
108.

KL

117

Verlichting; is er gekeken naar de hoeveelheid verlichting in de

OW

wijken/straten, om mogelijk te zien of een reductie kan

Ja, hier wordt naar gekeken. Zeker in verband met de opdracht

plaatsvinden?

vanuit programma milieu om een bezuiniging te realiseren op de
gemeentelijke energiekosten. Hierbij wordt gekeken naar slim
schakelen, dimmen en bij nieuwbouw eventueel minder verlichting
aan te brengen. Hierbij is het beleid dat wij voldoen aan het
politiekeurmerk.

Paragraaf Financiering
109.

PvdA

121

Renterisico

FIN

Het begrotingstotaal 2014 is aanmerkelijk – bijna 30% – lager dan

De renterisiconorm werd bij de Programmabegroting 2013 gesteld

in 2013, wat een direct gevolg heeft voor de renterisiconorm.

op € 15.466.000 en is als gevolg van een lager begrotingstotaal bij

Wat betekent dit voor te plegen aflossingen? (Bv. we lezen nu voor

de Programmabegroting 2014 verlaagd naar € 10.957.000. Dit

aflossingen in 2015 € 8.654 miljoen, waar de PB 2013 nog uitging

heeft geen gevolg voor de reeds vastgelegde aflossingen van

van € 13.397 miljoen.)

langlopende leningen, maar is wel een grens om rekening mee te
houden bij de spreiding van nog af te sluiten langlopende leningen.
Met betrekking tot het voorbeeld: In het jaar 2015 zijn relatief veel
aflossingen gepland (€ 13.397.000) ten opzichte van andere jaren.
Het Rijk heeft bepaald dat in een begrotingsjaar aangetrokken
vaste schuld mag worden gesaldeerd met nieuw uit te zetten
geldleningen indien de rentetypische looptijd op elkaar aansluit. In
2015 is voor € 4.743.000 gepland om direct opnieuw uit te zetten.
Daardoor blijft € 8.654.000 over. Bij de Programmabegroting 2013
was deze exercitie niet meegenomen.

110.

PvdA

121

Kasgeldlimiet

FIN

Uit de jaarstukken blijkt dat in 2012 de kasgeldlimiet ad € 6.445

De gemeente Langedijk heeft de kasgeldlimiet in het 1 , 2 en 3

miljoen niet is overschreden; vervolgens zien we dat in 2013 deze

kwartaal van 2013 overschreden. Met toestemming van de

norm structureel is overschreden.

provincie Noord-Holland wordt ook het 4

Wat zien hiervan de oorzaken/redenen?

overschreden. In 2012 was de kasgeldlimiet niet overschreden. De

Wat zijn hiervan de risico‟s?

reden van de overschrijding is dat financiering met kort geld veel

e

e

e

e

kwartaal van 2013

goedkoper is dan financiering met lang geld. De oorzaak van de
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overschrijding ligt in de periodieke aflossingen en rentebetalingen
van langlopende leningen en de investeringen in grondprojecten
zoals Westerdel. In de Eindejaarsrapportage 2013 is een voordeel
gerealiseerd op rente lang geld van € 87.000 door maximaal
gebruik te maken van de mogelijkheid van goedkoper kort geld.
Het risico van het overschrijden van de kasgeldlimiet ligt met name
in de hoogte van de rente. Wanneer er een plotselinge explosieve
rentestijging plaatsvindt, kan dit betekenen dat wanneer de
gemeente Langedijk een langlopende lening gaat afsluiten, er een
rentenadeel ontstaat. Er wordt echter geen plotselinge explosieve
rentestijging verwacht.

111.

PvdA

123

EMU-saldo

FIN

Waar zijn de exploitatiesaldi 2014 (-1.958) en 2015 (195) terug te

Er heeft op het laatste moment nog een mutatie plaatsgevonden,

vinden in de begroting? Het overzicht op 101/102 geeft namelijk

die van invloed is geweest op het totale saldo van baten en lasten

andere bedragen.

voor bestemming. Dit is voor verzending echter niet aangepast in
de berekening van het EMU-saldo. De juiste bedragen moeten
conform de tabel Lasten en baten per programma -1.972 (2014) en
275 (2015) zijn. De berekening van het EMU-saldo is reeds
aangepast.

112.

ChristenUnie

123/1
24

EMU saldo: “In 2014 en 2015 ontstaat een negatief EMU-saldo van

FIN

respectievelijk -3.569 en -4.164. Dit betekent dat de gemeente

Over de hoogte van de sanctie is op dit moment nog niets bekend.

Langedijk in 2014 en 2015 een vorderingstekort heeft. Dit wordt

Een sanctie zal deze kabinetsperiode echter nog niet worden

voornamelijk veroorzaakt door de verwachte investeringen in

opgelegd en wordt in volgende kabinetsperioden pas na meerdere

(im)materiele vaste activa.

malen bestuurlijk overleg als laatste redmiddel ingezet.

Ter vergelijking, de door het Rijk vastgestelde referentiewaarde
voor 2013 van de gemeente Langedijk is -3.430.
Op basis van de referentiewaarde 2013 heeft de gemeente een
groter vorderingstekort voor 2014 en 2015 dan dat het Rijk heeft
vastgesteld.
Het EMU-saldo van de gemeente Langedijk is onderdeel van het
totale EMU-saldo van decentrale overheden. Omdat het Rijk stuurt
op een macro-norm, heeft een groter vorderingstekort dan door het
Rijk vastgesteld geen directe negatieve consequenties voor de
33
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gemeente Langedijk. Andere gemeenten kunnen de gezamenlijke
tekortnorm van -0,38% bbp namelijk positief beïnvloeden. Wanneer
de gezamenlijke gemeenten echter niet voldoen aan de maximale
tekortnorm, kan het Rijk de gemeenten in volgende
kabinetsperioden als laatste redmiddel een sanctie opleggen d oor
een deel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in
depot achter te houden.
Vraag: heeft u een indicatie van de hoogte van deze mogelijke
sanctie?

Paragraaf Bedrijfsvoering
113.

HVLD66

125

Missie en Visie, tot welke concrete bijstelling in missie en visie

DIR

hebben benoemde ontwikkelingen geleid?

Geen wijziging, maar toevoeging van 6 thema‟s: de 3 D‟s, Slim
samenwerken, Financiële agenda en Wonen.

114.

ChristenUnie

126

“De slimme gemeente zorgt voor een toekomstbestendige

DIR/BMO

organisatie, die beantwoordt aan de criteria compact, pragmatisch,

Met het SSC moet inhoud worden gegeven aan de criteria van de

flexibel, innovatief en kwaliteit leverend, met een „lean & mean‟

slimme gemeente en het moet leiden tot lean en mean.

ambtenarenapparaat….”.

Lean en mean wordt gerealiseerd in de bedrijfsvoering. Het college

Vraag: Wat is de relatie tussen het Programma Verbetering

gaat over bedrijfsvoering dus er zijn geen raadsvoo rstellen te

Bedrijfsvoering SLIM Langedijk en de ontwikkelingen in de regio

verwachten.

van een SSC?

Voor het project De Slimme Gemeente is een plan van aanpak

Welke concrete voorstellen kan de raad in 2014 verwachten? Is er

opgesteld. Lean en mean maakt daarvan onderdeel uit en zal

een plan van aanpak om tot een „lean en mean‟

verder worden uitgewerkt.

ambtenarenapparaat te komen?

Paragraaf Verbonden partijen
115.

HVLD66

128

Recreatieschap Geestmerambacht: Welke ruimte ziet uw college

B&P

voor het schapbestuur als het gaat om verdere verkenning van

Bij de verdere verkenning van kansen in het oorspronkel ijke

kansen voor ondernemers voor met name de “andere

recreatiegebied

deelgebieden” i.c. het oorspronkelijke recreatiegebied.

Ontwikkelingsvisie uit 2005 leidend zijn. In de visie staat m.b.t. dit

moet

naar

de

mening

van

het

college

de

gebied het volgende: de bestaande recreatieplas is en blijft het
hart van het recreatiegebied. Hier ligt het zwaartepunt van het
34
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huidige gebruik. Alle activiteiten staan in het teken van waterpret
en ontspanning aan het water. De gebruiksmogelijkheden van de
plas worden zoveel mogelijk benut.

116.

KL

128

in het rijtje van bijdrage participanten ontbreekt de gemeente

FIN

Schagen, kunt u aangegeven of dit juist is en waarom?

Dit is juist. Afgesproken is dat de gemeente Schagen vanaf 2015
gaat bijdragen aan de GR. De bijdragen voor 2013 en 2014 zijn
afgekocht door een bijdrage aan de gerealiseerde fietstunnel.

117.

KL

129

moeten we hier lezen dat de GGD een partner gaat worden bij

B&P

overheveling jeugdzorgtaken en heeft de regio dit dan al

Door de

aanbesteed?

ontwikkelingen rond de Transitie Jeugdzorg deze organisatie

bestaande

rol

en

taken

van

de

GGD raken

de

automatisch. Mogelijk groeit de inzet van de GGD op de functies
signaleren en toeleiding.

Paragraaf Grondbeleid
118.

KL

136

waarom ontbreekt hier locatie Madderom in lijst van projecten?

FIN
De locatie Madderom is weliswaar een mogelijk te ontwikkelen
locatie. Er is op dit moment echter nog geen sprake van een
vastgestelde grondexploitatie.

119.

CDA

138/

Welke strategie zal er worden gehanteerd m.b.t. de

FIN

139

grondopbrengsten van Breekland, VLOW -locaties en de vrije

Zoals is vastgelegd in de nota grondbeleid van de gemeente

kavels: extra goedkoop verkopen om zeker te zijn van enige

Langedijk is het uitgangspunt dat gronden zoveel mogelijk tegen

opbrengsten of proberen te verkopen voor een kostendekkende

marktconforme prijs worden verkocht. Van extra goedkoop

prijs omdat de verkoop van grond weer in de lift zit?

verkopen is derhalve geen sprake, mede gelet op de risico‟s voor
ongeoorloofde staatssteun. Daarnaast is vooralsnog geen sprake
van een dusdanige ontwikkeling met betrekking tot de
grondverkopen dat dit direct resulteert in hogere verkoopprijzen
van de gronden.

120.

HVLD66

139

Breekland, is er gelet op de bekend gemaakt prognoses door de

B&P

provincie overleg geweest over stopzetten van Breekland fase II?

In opdracht van de provincie en de gemeenten in de regio wordt

Zo ja wat is hiervan het resultaat?

een vervolgonderzoek gestart. Uit dit vervolgonderzoek moet
blijken waar het overschot aan bedrijventerreinen precies zit en
wat dit betekent voor de bestaande en geplande locaties. Er zijn
op dit moment geen gesprekken gaande over het schrappen van
35

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2014 - versie 4 november 2013
Nr.

Partij

Blz.

Vraag

Antwoord
Breekland fase 2.

Paragraaf Lokale heffingen
121.

122.

PvdA

CDA

142

145

Opbrengsten

FIN

Verwachte netto-opbrengsten bedragen 11,2 miljoen euro i.p.v.

Klopt. In de tekst boven de tabel staat € 10,8 miljoen terwijl in de

10,8 miljoen („de tekst van 2013‟).

tabel € 11,2 miljoen staat. Tekst moet worden aangepast.

Wat is de kostendekkendheid van de grafrechten van de

FIN

begraafplaats in Broek op Langedijk?

De kosten en baten worden niet per begraafplaats bijgehouden en
daarom kan deze vraag niet worden beantwoord.

123.

CDA

145

Wanneer komt het voorstel voor uitbreiding van de begraafplaats

FIN

in Broek op Langedijk naar de raad?

Voor de begrotingsbehandeling ontvangt de raad een memo
waarin we een advies geven hoe om te gaan met de uitbreiding
van deze begraafplaats. Een raadsadvies

volgt

dan in de

raadsvergadering van december.

Overzicht incidentele baten en lasten
124.

PvdA

151

Waarop zijn de extra afschrijvingen op investeringen met

FIN

maatschappelijk nut gebaseerd?

Het betreft de afschrijving ineens van reeds eerder geplande
investeringen in de openbare ruimte waartegenover dekking uit de
reserve „Investeringen met een maatschappelijk nut‟ staat, t.w.:
Herinrichting

Bovenweg

en

Voorburggracht,

vervanging

lichtmasten en armaturen.
125.

CDA

151

Waaruit bestaan de uitgaven van de grondexploitaties precies?

FIN
Het betreft de directe en indirecte kosten van bouwrijp maken van
gronden in exploitatie, t.w.: leveringen en diensten door derden,
rentetoerekening, toerekening apparaatskosten. De kosten worden
doorberekend aan de voorraad gronden in exploitatie op de
balans.

Incidentele en structurele mutaties reserves
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Meerjareninvesteringsplan 2014-2017
126.

PvdA

156

Recent is naar buiten gebracht dat Langedijk in samenwerking met

BMO

Alkmaar en Heerhugowaard gaat werken aan een SSC voor de

Het is nog niet bekend in hoeverre deze ontwikkeling doorwerkt.

PIOFAH-functies. In hoeverre werkt deze ontwikkeling door in de

als het gaat om het SSC.

realisatie dan wel het on hold zetten van investeringen I&A?

Wel is voor nieuwe systeem investeringen op het gebied van ICT
door de stuurgroep I&A samenwerking een moratorium ingesteld
voor vervangingsinvesteringen in systemen.

127.

HVLD66

161/1
70

In de OIB worden voor 2014 420k aan investeringen opgevoerd,

BMO

waaronder 4 elektrische auto‟s. Graag een onderbouwing, het gaat

Uitgangspunt is een budgettair neutrale investering.

hier niet om vervanging, welke besparing leveren deze

Dat betekent een toename van de kapitaallasten als gevolge van

investeringen op? Hoe verhoudt dit zich met OV?

de investering en lagere kilometervergoedingen voor dienstreizen.
Met de investering wordt voldaan aan de opdracht (opgenomen in
het

milieubeleidsplan)

van

energiebesparingsmogelijkheden

de

te

raad

realiseren

door

om
de

reiskostenregeling van de gemeenteambtenaren te bezien. De
elektrische auto‟s zullen grotendeels ingezet gaan worden op
dienstreizen binnen de gemeentegrenzen. Het OV is hiervo or geen
alternatief.
128.

ChristenUnie

164

Niet geprioriteerde investeringen: “Uitbreiding begraafplaats BOL

FIN

ad 200”: Vraag: wat is hiervan de reden? E.e.a. is toch in strijd

In

met het eerdere raadsbesluit?

investeringen‟, is aangegeven dat deze uitbreiding wordt uitgesteld

de

totdat

Kadernota

2012-2016,

kostendekking

–conform

onderdeel
het

„Te

schrappen

uitgangspunt

van

kostendekkende leges− vanuit de opbrengst van de grafleges
mogelijk is.
129.

CDA

165

Kunt u het MIP voorzien van een goede heldere legenda, op deze

FIN

wijze is hij niet goed leesbaar.

APP= Apparaatskosten (verdeling indirecte kosten)

U gebruikt o.a. de afkortingen: APP, VEI, RP, MVG, OR, GRP,

VEI =Veiligheid (beleidsprogramma)

WG, R, IU, P, PL, VSB en VSO.

RP = Realisatieplan

Enkele afkortingen kunnen wij in de legenda terug vinden, maar

MVG = Milieu en volksgezondheid (beleidsprogramma)

lang niet allemaal.

OR = Openbare Ruimte (beleidsprogramma)

Graag een goed leesbaar overzicht presenteren.

GRP = gemeentelijk rioleringsplan
WG = Werkgelegenheid (beleidsprogramma)
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In de kolom St (= status) staat de R voor realisatie, P voor plan en
V voor voorbereiding. Dit komt overeen met de status van het
werk, zoals opgenomen in de beleidsnota.
In de kolom pos (=positie) staat IU voor bestaand plan, in
uitvoering,

PL

voor

bestaand

plan,

nog

niet

in

uitvoering/aangeschaft, VSB voor voorstellen bedrijfsvoering en
VSO voor voorstellen overig. Deze kolom wordt intern gehanteerd
om

onderscheid

te

begroting/meerjarenraming

maken

in

opgenomen

al

voorstellen

eerder
en

in

nieuwe

voorstellen.
130.

CDA

165

Kunstgrasveld Vrone is niet geprioriteerd. Betekend dat dat er

B&P

geen geld wordt gereserveerd voor aanleg kunstgrasveld?

De wethouder heeft aan de raad en SV Vrone en partners

Klopt het dat de wethouder in het verleden heeft toegezegd dat het

aangegeven dat in de begroting geen geld beschikbaar is voor de

kunstgrasveld voor Vrone was opgenomen in de MIP voor 2014?

aanleg van een kunstgrasveld op het Vrone-terrein. De wethouder
heeft toegezegd de aanleg van een kunstgrasveld op het Vrone terrein op te nemen in het MIP die bij de Programmabegroting
2014 wordt vastgesteld. Door de opname in het MIP komt de raad
in de gelegenheid om de aanleg van een kunstgrasveld af te
wegen tegen andere investeringen en daarmee te prioriteren.

131.

132.

CDA

CDA

165

167

Zijn alle genoemde investeringen in onderwijshuisvesting niet meer

FIN

opgenomen in de begroting?

Er

Zijn er andere investeringen in onderwijshuisvesting die nog wel

geprioriteerde voorstellen. Deze zijn wel opgenomen binnen de

zijn opgenomen in de begroting?

niet-geprioriteerde voorstellen.

De uitbreiding van de begraafplaats BOL was vorig jaar

FIN

opgenomen in de begroting. Klopt dat?

Nee. In de Kadernota 2012-2016, onderdeel „Te schrappen

Klopt het dat de uitbreiding van de begraafplaats nu uit de

investeringen‟, is aangegeven dat deze uitbreiding wordt uitgesteld

begroting is gehaald en er dus geen geld meer voor is

totdat

gereserveerd?

kostendekkende leges− vanuit de opbrengst van de grafleges

zijn

geen

investeringsvoorstellen

kostendekking

–conform

opgenomen

het

binnen

uitgangspunt

de

van

mogelijk is. Er is dus nog nooit geld voor gereserveerd, want de
uitbreiding moet uit de opbrengst grafleges gedekt kunnen worden.
133.

ChristenUnie

174

Waarom is het plan om de Punt door te trekken naar de rotonde

OW

Veerweg waarschijnlijk niet haalbaar?

Hiervoor bestaat geen financiële dekking meer. Het hiervoor
gereserveerde budget in de reserve bouwgrondexploitatie is door
38
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uw raad anders aangewend.

134.

KL

178

in hoeverre kan de rehabilitatie Wilminkstraat nog uitgesteld

B&P

worden in afwachting van herontwikkeling Mavo 4 veld,

Rehabilitatie

Overbrugging e.o.? Kan ontwikkeling aldaar niet leiden tot

conserveringslaag (dunne laag gebroken steenslag/split) aan te

sowieso een andere reconstructie?

brengen. De kosten voor klein onderhoud wordt bij uitstel van

kan

uitgesteld

worden,

bijvoorbeeld

door

een

vervangingsinvesteringen wel steeds hoger. Daarnaast geldt dat
de verwachting is dat eventuele herontwikkeling van het Mavo veld, gelet op daarvoor

nog benodigde contractvorming en

planologische procedure, nog geruime tijd op zich zal laten
wachten. Ook is de verwachting dat eventuele herontwikkeling van
het Mavo-veld niet zal leiden tot een wijziging van het straatprofiel.
Uitstel van de reconstructie kent daarmee vooral een financieel
motief en kent geen relatie met de eventuele herontwikkeling van
het Mavo-veld.
135.

KL

179

zie ook vraag over blz. 88

OW
Zie antwoord op vraag over blz. 88

136.

ChristenUnie

179

Westelijk Randweg buiten bebouwde kom: in welk op zicht voldoet

OW

dit weggedeelte niet aan de minimale eisen van de CROW? Hoe

Volgens de CROW-richtlijnen is de minimale verhardingsbreedte

serieus en noodzakelijk is het genoemde alternatief van

van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom 7,00

terugbrengen van de maximum snelheid?

meter, gewenst is 7,50 meter. De huidige breedte is 6,00 meter.
Bestuurlijk is in Nederland afgesproken dat geleidelijk alle wegen
worden aangepast aan de nieuwe CROW -richtlijnen.
Het terugbrengen van de maximum snelheid is alleen een
alternatief als de wegfunctie wordt afgewaardeerd naar een
erftoegangsweg. Verlagen van de snelheid kan ook (tijdelijk)
noodzakelijk zijn als de onderhoudsstaat van het wegdek te slecht
wordt, bijvoorbeeld door vorstschade.

137.

CDA

180

Uitbreiding begraafplaats BOL

OW

Welke rekenmethode gebruikt u daarbij?

Dit deel van de vraag begrijpen wij niet.

Hoelang is de termijn vanaf het in gang zetten van uitbreiding van

De uitbreiding van de begraafplaats kan binnen een half jaar

een begraafplaats tot het daadwerkelijk in gebruik kunnen nemen?

gereed zijn.
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Overzicht reserves

Overzicht voorzieningen

Overzicht personele lasten

Overzicht subsidies
138.

PvdA

189

Op 1/1/2015 moet het nieuwe subsidiebeleid in uitvoering gaan.

FIN

Waarom is onverkort vastgehouden aan de voorliggende tabel?

Het is nog niet duidelijk op detailniveau wat het effect is van het
nieuwe beleid op de tabel en het nieuwe beleid moet nog formeel
worden vastgesteld door de raad.

139.

PvdA

189

Waarom is de verwachte opbrengst van het subsidie- en

FIN

accommodatiebeleid niet opgenomen?

Zie boven. Begroting 2014 wordt vastgesteld. De besparingen op
subsidies zijn vanaf 2015 en het is niet duidelijk hoe zich dat per
post vertaald vanaf 2015.

140.

141.

CDA

CDA

189

189

Is er nog geen enkele voorziene kortingen op de subsidies

FIN/B&P

doorgevoerd in dit overzicht?

Er is nog geen extra bezuiniging doorgevoerd dan de reeds

Hoe wordt de korting van 1,2 miljoen precies over de diverse

ingeboekte bezuinigingen op subsidies. Hoe de bezuiniging van

instanties verdeeld?

1,233 miljoen euro vorm krijgt is nog niet duidelijk.

We zouden toch als raad een integraalbesluit nemen over de

FIN/B&P

subsidiekorting in relatie met het accommodatiebeleid?

De op de lijst van ingekomen stukken staande memo van het

Heeft u dat nu toch weer losgekoppeld van elkaar?

college, welke is toegelicht door wethouder Schrijver in Forum 2B
op 1 oktober jl., is een proces voorstel gedaan; daarin staat dat dit
bij de P&C cyclus, te beginnen bij de Kadernota 2014-2018, een
bezuinigingsvoorstel wordt aangeboden.

142.

CDA

189

Er is toch al besloten dat de subsidie voor Kern 8 voor een groot

FIN/B&P

deel zal vervallen, waarom zien we dat niet terug in dit

De extra bezuiniging van 1,233 miljoen euro vanaf 1 januari 2015

subsidieoverzicht?

wordt structureel opgevoerd bij de kadernota 2014-2018, zie ook
beantwoording vraag 141. De instellingen hebben allemaal een
aankondigingsbesluit gehad voor het feit dat men geen aanspraak
meer kan maken op subsidie op basis van huidig beleid en
regelgeving.
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143.

KL

Blz.
190

Vraag

Antwoord

het Dorpstoneel is opgeheven, u heeft bij de kadernota gemeld

FIN/B&P

deze dan ook te verwijderen uit de lijst.

Bij de eerstvolgende actualisatie van deze lijst bij de kadernota
2014 zal dit worden doorgevoerd.

144.

145.

HVLD66

KL

190

190

Subsidie museum Broeker Veiling loopt door in het overzicht,

FIN/B&P

terwijl hier een einddatum geldt.

Dit is een omissie en zal worden hersteld bij de volgende versie

Zelfde geldt voor COOL, de afbouw stopt toch na 2016?

van de subsidiestaat in de Kadernota 2014-2018.

subsidie huisvesting Theater De Binding: het theater is geschrapt.

B&P

De zaal is nu alleen nog voor de verhuur, waarom deze subsidie?

De activiteitensubsidie voor (semi)commerciële voorstellingen is
geschrapt, niet het bedrag dat als huisvestingssubsidie wordt
verleend.

146.

KL

191

project overgewicht jeugd. Waarom wordt er niet met HHW en

B&P

Alkmaar deelgenomen aan JOGG? (= jongeren op gezond

Het college heeft op 19 april 2011 besloten niet deel te nemen aan

gewicht). Immers onze jeugd volgt daar het middelbaar onderwijs

JOGG. De overweging hiervoor was dat hoewel de opzet en
aanpak aanspreken, de acties nog steeds zelf moeten worden
uitgezet en vallen deze niet binnen de lidmaatschapskosten van €
5.000. Structureel budget en personele inzet waren destijds niet
beschikbaar. Daarom is besloten tot het project Ik lekker fit.
Op het moment dat we JOGG regionaal kunnen oppakken en de
kosten (JOGG lidmaatschap en activiteiten) kunnen delen kan
deelnamen worden overwogen.

147.

KL

191

Wandel 4-daagse Alkmaar

B&P

Wat is het doel van deze bijdrage ?

De bijdrage was bedoeld als aanloopsubsidie voor dit evenement.
De subsidie is inmiddels beëindigd en staat daarom ten onrechte
op de subsidielijst vermeld. Bij de eerstvolgende actualisati e van
deze lijst bij de kadernota 2014 zal dit worden hersteld.

148.

ChristenUnie

194

Via SPL vernamen wij dat hen is meegedeeld dat er per 2014

FIN/B&P

25.000 euro bezuinigd wordt, in 2015 35.000 euro en in 2016

De subsidie aan SPL zoals in de subsidiestaat is opgenomen is

45.000 euro. In het subsidieoverzicht zien wij in 2014 een

niet juist. In het bedrag is een component opgenomen voor

bezuiniging van 45.000 euro, in 2015 van 25.000 euro en in 2016

harmonisering voorscholen (toegekend bij KN 2012). Dit 3 –jarig

van 25.000 euro. Vanwaar deze verschillende bedragen?

budget wordt niet aan SPL verstrekt als subsidie en behoort ook

SPL zou ook meegedeeld zijn dat zij per 2015 helemaal geen

tot een andere kostensoort (overige goederen en diensten i.p.v.

subsidie meer krijgen. Waarom staat het bedrag per 2015 dan niet

subsidie). Wij hebben de begroting 2013 inmiddels, via de 3e

op nul? Wat is het gevolg van deze bezuiniging voor de ambities

kwartaalrapportage,

aangepast door een budgettair-neutrale
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die de gemeente heeft qua ontwikkeling kindcentra?

Antwoord
wijziging

op

deze

post.

Ditzelfde

zullen

wij

bij

de

1e

kwartaalrapportage 2014 doen voor 2014 en 2015.
Het juiste subsidiebedrag voor SPL is als volgt:
2014: € 358.480 (basis € 383.480 minus € 25.000 bezuiniging)
2015: € 348.480 (basis € 383.480 minus € 35.000 bezuiniging)
2016: € 338.480 (basis € 383.480 minus € 45.000 bezuiniging).
Vanaf 2016 is het structurele bedrag, zoals dat onder het huidige
subsidiebeleid

geldt,

subsidiebeleid

met

derhalve
een

€

338.480.

structuurwijziging

en

Het

nieuwe

een

grote

bezuinigingsopgave, zoals voorzien vanaf 2015, kan daar ook voor
SPL

verandering

in

teweeg

brengen.

Bij

de

eerstvolgende

actualisatie van de subsidiestaat bij de Kadernota 2014 zullen wij
bovengenoemde wijziging opnemen. Voor het antwoord waarom
het bedrag per 2015 niet op nul staat, wordt verwezen naar het
antwoord op vraag 138-139. Voor het antwoord op de laatste vraag
wordt verwezen naar het antwoord op vraag 53.
149.

KL

194

op vrijdag 18 juni is aan de SPL meegedeeld dat subsidie

B&P

stopgezet wordt per 1 – 1 – 15, waarom dan wel deze

Op 18 oktober is uitsluitend gerefereerd aan de brief, verzonden

meerjarenbegroting?

op 27 juni 2013, aan alle Langedijker-subsidienten over herijking
van het subsidiebeleid per 1-1-2015. In deze brief is gesteld dat
men

vanwege

herijking

van

het

subsidiebeleid

en

de

bezuinigingsopgave geen aanspraken meer kan maken op basis
van het huidige beleid en de bestaande regelgeving. Hiertegen is
door de SPL geen zienswijze of een bezwaarschrift in gediend.

Kerngegevens
150.

PvdA

195

Raming aantal woonruimtes op 1/1/14 t.o.v. werkelijk 1/1/13 (+/+

VVH

461) komt irreëel over.

Overigen
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151.

GroenLinks

Blz.

Vraag

Antwoord

Jaarlijks wordt door de gemeente Langedijk een zgn. Veteranen

FIN/BMO

dag georganiseerd.

Ca

Wat zijn hiervan de kosten?

verantwoord op de post representatie.

€

3.000.

Betreft

cateringkosten

en

de

kosten

worden

Waar worden die weg geboekt?
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