«Antwoord: De vraag naar beleid om armoede te verminderen is een politieke vraag. In het huidige
minimabeleid stellen we budgetten beschikbaar voor inwoners en gezinnen met een inkomen onder de
120% van het bijstandsminimum. Ook kunnen onze inwoners gebruik maken van gelden uit het Jeugd Sport
en cultuur fonds. Daarbij gaan we ons richten op het voorkomen van schulden in HAL-verband.»

Naar aanleiding van de tabel op blz 77
Graag ontvangen wij een overzicht (als een rekenbladbestand) met de ontwikkelingen van de baten
en lasten van de genoemde taakvelden vanaf 1 jaar voor de “decentralisatie van jeugdzorg, zorg
voor langdurig zieken of ouderen en de zorg voor mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ op
1 januari 2015.
Gewenste velden
Saldi baten en lasten per taakveld over begroting en realisatie 2014, 2015, 2016 en 2017
taakvelden:
510 Sportbeleid en -activering
610 Samenkracht en burgerparticipatie
630 Inkomensregelingen
640 Begeleide participatie
650 Arbeidsparticipatie
660 Maatwerkvoorzieningen (W MO)
670 Maatwerkdienstverlening 18+
672 Maatwerkdienstverlening 18681 Geëscaleerde zorg 18+
682 Geëscaleerde zorg 18710 Volksgezondheid
Mutaties reserves
totaal
«Antwoord: Sinds de BBV vernieuwing zijn met ingang van 2017 taakvelden ingesteld. Historische gegevens
naar deze nieuwe indeling zijn er dus niet.»

Tav de wettelijk verplichte beleidsindicatoren die in de begroting en jaarrekening vermeld moeten
worden;
wat is de reden dat beleidsindicator 15 en 25 ontbreken?
15.

3.
Economie

25.

6. Sociaal
domein

Bruto Gemeentelijk
Product

Verhouding tussen verwacht en
gemeten product

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12
jarigen

Atlas voor
Gemeenten

Verwey Jonker Instituut – Kinderen
in Tel

«Antwoord: Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn
gemeenten gehouden in de programma’s in de begroting (artikel 8 BBV) en in de
programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25 BBV) de beoogde en gerealiseerde

maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenoemde
beleidsindicatoren. Bij ministeriële regeling is daartoe een uniforme lijst van beleidsindicatoren
vastgesteld.1 Daarbij is ook voorgeschreven welke bron gemeenten voor de verantwoording moeten
gebruiken. De te gebruiken gegevens worden beschikbaar gesteld via de website
www.waarstaatjegemeente.nl.

De te hanteren beleidsindicatoren en bronnen zijn in deze regeling op de volgende punten gewijzigd:
1. de indicator Bruto Gemeentelijk Product (15) vervalt;
2. bij de indicator Niet-sporters (20) wordt de bron aangepast;
3. de indicator Achterstandsleerlingen (25) vervalt.

De indicator Bruto Gemeentelijk Product (15) die door de Atlas voor Gemeenten wordt geleverd, vervalt
omdat deze indicator niet duurzaam blijkt te zijn. Voortzetting van deze indicator zou een aanpassing van
definities en onderliggende berekeningen betekenen, waardoor de resultaten in de loop van de tijd
onvergelijkbaar worden.
De bron voor de indicator Niet-sporters (20) is voortaan de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die om de vier jaar
wordt uitgevoerd. Omdat in 2012 een aantal gemeentelijke gezondheidsdiensten op regioniveau heeft
deelgenomen, is deze indicator niet voor alle gemeenten beschikbaar. In die gevallen neemt de gemeente bij
de beleidsindicator op ‘gegevens niet beschikbaar’.
De indicator Achterstandsleerlingen (25) die door het Verwey-Jonker Instituut wordt geleverd, wordt niet
meer opgenomen in de volgende uitgave van het databoek Kinderen in Tel. Doordat ouders steeds vaker
hoogopgeleid zijn, loopt het aantal achterstandsleerlingen sterk terug en heeft deze indicator aan
zeggingskracht ingeboet.
Omdat wordt voorzien dat de beleidsindicatoren vaker gewijzigd zullen moeten worden, is een citeertitel
aan de ministeriële regeling toegevoegd (Regeling beleidsindicatoren gemeenten).»

De provincie Noord Holland heeft in haar rapportage Interbestuurlijk toezicht over Langedijk de
volgende verbeterpunten aangegeven:
1. Financien:


Het inzicht in het structurele begrotingssaldo kan beter.

2. Omgeving:


De jaarlijkse evaluatie voor de vakgebieden Ruimtelijke ordening, Bouw- en
Woningtoezicht naar de raad sturen.



De jaarlijkse evaluatie voor Milieu uit laten voeren.

 De periodieke evaluatie omtrent het toezicht- en handhavingsbeleid opstellen.
 Formuleren van meetbare doelen die de gemeente en de uitvoeringsdienst zichzelf

stellen.
 In het uitvoeringsprogramma activiteiten benoemen, rekening houdend met doelen,

prioriteiten en financiële middelen.
3. Archief:
 Een systeem voor kwaliteitscontroles op het informatiebeheer is nog steeds in
ontwikkeling.
 Een geordend overzicht van alle archiefwaardige informatie en een vastgesteld model

voor toegang tot de archieven zijn nog niet gereed.
Technische vraag welke stappen neemt het college om invulling te geven aan deze verbeterpunten?
«Antwoord algemeen: De provincie heeft de uitkomsten van het interbestuurlijk toezicht pas zeer recent
bekendgemaakt en daardoor hebben wij inhoudelijk hier nog niet naar kunnen kijken. »
«Aanvullend antwoord 1: Tijdens de periodieke gesprekken met de provincie is onder meer onze
verslaggeving doorgesproken en daaruit is ook een vraag van de provincie gekomen over een detailoverzicht
in de begroting van de structurele en incidentele posten. De provincie heeft aangegeven dat de presentatie
hiervan duidelijker zou kunnen. Dit nemen we mee in de volgende begroting.
Het totaaloverzicht van het incidentele en structurele exploitatieresultaat in de begroting is wel juist. Het
detailoverzicht zal daarop aangepast worden.
Naar het idee van het college is het inzicht dus wel degelijk aanwezig, maar kan dit duidelijker worden
weergegeven in de overzichten in de begroting. »
«Aanvullend antwoord 2:
 Evaluatie vakgebied RO: Het is binnen de gemeente Langedijk gebruikelijk dat elk jaar een
jaarverslag omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, handhaving) wordt
vastgesteld en aangeboden aan de raad. In dit document wordt ook de betreffende jaarlijkse
evaluatie opgenomen. Het jaarverslag omgevingsrecht 2017 zal zo snel mogelijk worden
voorgelegd aan het college en ter informatie worden aangeboden aan de raad.
 Evaluatie Milieu: De VTH-taken voor Milieu worden, namens ons, door de omgevingsdienst
(RUD NHN) uitgevoerd. Over de aangegeven verbeterpunten is de gemeente in gesprek met de
RUD NHN. De resultaten hiervan zullen worden opgenomen in het jaarverslag omgevingsrecht.
 Voor toezicht en handhavingsbeleid zie eerste bullit;
 Meetbare doelen gemeente en uitvoeringsdienst: In 2018 zal gewerkt worden aan een nieuw
VTH-uitvoeringsprogramma (2019) waarin meetbare doelstellingen zijn opgenomen welke zijn
afgestemd met de verschillende stakeholders.
 Activiteiten uitvoeringsprogramma: In Langedijk wordt gebruik gemaakt van een tweejaarlijks
uitvoeringsprogramma (2017-2018. Het opstellen van een jaarlijks uitvoerprogramma waarin
activiteiten worden benoemd, rekening houdend met doelen, prioriteiten en financiële middelen
zal vanaf 2019 plaatsvinden.»
«Aanvullend antwoord 3: Er is een vak-applicatieoverzicht gemaakt. In overleg met de betreffende
applicatiebeheerders zal bekeken worden waar welke digitale bescheiden zich bevinden en of dit
archiefwaardig materiaal is. Het beheer van deze bestanden zal worden geregeld en verbeterd.
Verbeteringen en ontwikkeling zal afgestemd worden met de ambtelijke fusiepartner omdat hier een relatie
ligt met de ict-bodemplaat. Dit zal worden uitgewerkt als onderdeel van het gezamenlijk op te stellen
bedrijfsplan.»

