Technische vragen Begroting 2019
op donderdagavond 11 oktober 2018
Nog te beantwoorden vragen en toezeggingen

Nr.

Blz.
5

10

Vraag/opmerking
Voorwoord
Aanpassen zin: … sluitend structureel financieel

Begroting in vogelvlucht
Juridische ondersteuning moet worden toegevoegd
Onderscheid structureel/ incidenteel maken

22

Begroting in één oogopslag
Wat betekent + en -/- in tabel

25

Woordkeuze toegestaan en verplicht

Antwoord/toezegging
Tekstueel
Wordt aangepast in de tekst (zie ook erratum programmabegroting
2019).
Tekstueel
Wordt aangepast in de tekst (zie ook erratum programmabegroting
2019).
In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van het BBV
staat vermeld dat baten en lasten die zich drie jaar of minder
voordoen gekwalificeerd kunnen worden als incidenteel. Baten en
lasten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel
structureel van aard.
Betekenis vermelden in tekst
Een -/- betekent een onttrekking uit de reserve (voordeel voor de
exploitatie) en een +/+ betekent een storting in de reserve (nadeel
voor de exploitatie). Dit wordt aangepast (zie ook erratum
programmabegroting 2019).
Tekst aanpassen
Wordt aangepast in de tekst (zie ook erratum programmabegroting
2019).
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Nr.

Blz.

Vraag/opmerking

45

Programma’s
Veiligheid pg 43-53
Aanpassing tekst BOA’s

68

Cultuur pg 66-69
Musea wat is reden van lagere

69

108

123

Media
Wat wordt bedoeld met taakveld 560 Media?
Openbare ruimte pg 101-110
Regel kadernota klopt niet

Paragrafen
Lokale heffingen
Waarom blijft geraamde opbrengst Toeristenbelasting gelijk
als deze jaarlijks wordt geïndexeerd?

125

Havengelden, geen baten en lasten?

126

Kostendekkende tarieven

Antwoord/toezegging
Weghalen tekstdeel: “door…kwaliteitszorg”
Wordt aangepast in de tekst (zie ook erratum programmabegroting
2019).
Betreft eenmalige opbrengst in 2018 van €451.203 door verkoop vm
gemeentehuis Sint Pancras. De vermelde baten in 2017 hebben
betrekking op de verkoop van het Rechthuis ad € 86.115.
Het betreft de bibliotheek én de lokale omroep.

Tabel in KN wijkt idd af; mn in 2022 €111k
Abusievelijk zijn bij de kadernota 2019 in de bijlage mutaties per
programma voor enkele programma’s incidentele posten 2021 in de
jaarschijf 2022 opgenomen. Dit is bij de programmabegroting 2019
gecorrigeerd. De totale structurele mutaties kadernota 2019 (nr. VI
tabel 4 kadernota 2019) sluiten aan met de structurele mutaties
kadernota 2019 (nr. II tabel Meerjarenperspectief) bij de
programmabegroting 2019.

De indexatie van 1,5% is alleen op het eerstvolgende jaar
toegepast, dus voor 2019 en dan structureel doorgetrokken. Het
percentage voor de volgende jaren is nog niet bekend.
De lasten en baten zijn voortaan geraamd onder “Sluis BOL”. Vanaf
2019 is structureel € 11.000 aan havengelden geraamd en wordt
rekening gehouden met € 35.000 aan beheerlasten. Een
dekkingspercentage van derhalve 31%.
De verwachting is dat in 2018 een gunstiger dekkingspercentage
wordt gerealiseerd. De beheerlasten vallen naar verwachting lager
uit en de opbrengsten uit havengelden juist wat hoger.
De weergegeven tarieven titel 3 (horeca, organiseren evenementen
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Nr.

Blz.
127

128

129

166

175

Vraag/opmerking

Antwoord/toezegging

Waarom zijn de tarieven titel 3 niet kostendekkend?

en diverse vergunningen/ontheffingen) zijn niet kostendekkend,
maar dat is conform vastgesteld beleid.
Ten tijde van het opstellen van de begroting was de eerste versie
van het kostendekkingsplan riolering 2018 gereed. Deze bedragen
zijn opgenomen in de begroting. Toen de definitieve versie van het
kostendekkingsplan gereed was zijn de bedragen in de begroting
hier niet op aangepast. Dit wordt aangepast (zie ook erratum
programmabegroting 2019).
Is niet kostendekkend pg 130, 131
De weergegeven tarieven grafrecht zijn niet kostendekkend, maar
dat is conform vastgesteld beleid.

Tarief riool
Waarom wijken de tarieven voor rioolheffing in deze tabel
op af van het nieuwe kostendekkingsplan riolering 2018?

Grafrecht, afkoop onderhoud

Bergen zit in 2018 op positie 382, maar in tekst boven de
tabel staat dat hoogste positie 380 is

Verbonden partijen
Hoe komt tabel risico-inventarisatie tot stand, waarop
gebaseerd, aandeel LD invullen

Bijdrage is 1.288 correct, is bijdrage in 2018 slechts € 1,0

Verifiëren en aanpassen tabel en/of tekst.
Volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere
Overheden (COELO) dat de gemeente Bloemendaal in 2018 de
hoogste woonlasten voor een meerpersoonshuishouden heeft. De
positie is 387 voor deze gemeente. Dit wordt aangepast. (zie ook
erratum programmabegroting 2019).
De risico-inventarisatie en de analyse daarvan wordt uitgevoerd aan
de hand van een vragenlijst waarin de risico’s worden
geïnventariseerd en beoordeeld op de volgende deelgebieden
omgeving, politiek bestuurlijk belang, governance (het bestuur),
financieel belang, organisatie, control & kwaliteit en tenslotte
flexibiliteit. De tabel wordt aangepast (zie ook erratum
programmabegroting 2019).

De destijds geraamde bijdrage 2018 van Langedijk is gebaseerd op
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Nr.

Blz.

181

Vraag/opmerking

Antwoord/toezegging

mln.?

de primaire begroting van Halte Werk en bedroeg €1.086.000. Dit
bedrag is in de loop van 2018 gewijzigd als gevolg van doorwerking
van een aantal structurele effecten uit de jaarrekening 2017.
Daarnaast zijn de uitgangspunten bepaald voor het opstellen van de
ontwerpbegroting Halte Werk 2019. Met name de toepassing van
loon- en prijsindex en de wijziging van de verdeelsleutel hebben
geleid tot de hogere bijdrage van Langedijk in 2019. Waarbij de
gewijzigde verdeelsleutel gefaseerd wordt doorgevoerd en de
bijdrage voor 2020 en structureel vanaf 2021 oplopend nadelig
uitpakt voor Langedijk. In raadsvergadering van 5 juni jl is
ingestemd met de ontwerpbegroting 2019 van Halte Werk.

Grondbeleid
Verkoop gemeentelijke kavel ligt op schema. Graag
overzicht verstrekken

De verkoop van gemeentelijke kavels heeft specifiek betrekking op
het project Westerdel en is gebaseerd op de stand van zaken medio
2018. De grondexploitatie 1-1-2018 gaat voor 2018 uit van verkoop
van circa 12 gemeentelijke kavels. Hiervan waren 5 verkocht medio
2018 en gepasseerd bij de notaris (pas als de levering is
gepasseerd bij de notaris wordt hij zichtbaar in de administratie),
namelijk:
 Kavel 15;
 Kavel 19;
 Kavel 42;
 Kavel 47;
 Kavel 53.
De gemeente gaat waarschijnlijk in 2018 uiteindelijk meer dan 12
gemeentelijke kavels verkopen in het project Westerdel. Gelet op de
recente verkopen in het 3e kwartaal en het feit dat in het 4e
kwartaal van het jaar doorgaans een piek in de verkopen wordt
gerealiseerd. Hierover wordt verantwoording afgelegd bij de
jaarrekening 2018.

MIP
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Nr.

Blz.

Vraag/opmerking

Antwoord/toezegging

In de begroting 2018 is er in de MIP bij Ruimtelijke
Ordening opgenomen:
o LOMW Achterburggracht als kapitaal € 1.300.000,-en van 2019 tot en met 2021 de kapitaallasten per
jaar
In de Kadernota 2019 is in de MIP bij Ruimtelijke Ordening
als uitgangspunt opgenomen:
o LOMW Achterburggracht / Machinesloot
2018 € 100.000,-2019 € 1.000.000,-2020 € 300.000,-Waarom is in de Begroting 2019 in de MIP voor
Achterburggracht / Machinesloot voor het jaar 2019 geen
bedrag opgenomen?

In het vastgestelde MIP bij de programmabegroting 2018 is een
raming opgenomen van € 1,3 mln. voor LOMW. Op basis van deze
raming zijn de meerjarige kapitaallasten in de programmabegroting
2018 opgenomen. Het uitvoeringskrediet van € 1,3 mln. is niet
opgenomen in het MIP bij de programmabegroting 2019, omdat het
college met een separaat voorstel komt voor het beschikbaar stellen
van dit investeringskrediet. Indien de in het MIP opgenomen
investeringen door de raad worden vastgesteld dan zou ook het
investeringskrediet LOMW worden vastgesteld en voor deze
investering wordt een apart voorstel aan de raad ter besluitvorming
aangeboden.

Waarom is er voor het jaar 2020 geen bedrag opgenomen?

Zie voor de beantwoording hierboven.

Raadsvoorstel
Punt 6 is onjuist, tekst over BYOD nog nakijken

Het raadsvoorstel wordt aangepast.
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