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Nr.

Partij

Blz.

Vraag
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Inleiding
1

ChristenUnie

Wat is het concrete effect van de voorstellen op de ontwikkeling

FIN

van het weerstandsvermogen?

De voorstellen hebben als belangrijkste effect dat de omzet daalt
waardoor de benodigde weerstandscapaciteit afneemt. We
verwachten op basis van de huidige ramingen in 2017 een
weerstandsvermogen van tussen de 1,4 en 2 te bereiken; dat is
een ruim voldoende. We moeten overigens wel in ogenschouw
nemen dat er nog veel onzekerheden voor de toekomst zijn in de
vorm van extra Rijksbezuinigingen en decentralisaties. Hiermee is
in de huidige ramingen nog geen rekening gehouden.

2

ChristenUnie

Einde mei is de meicirculaire verschenen. De financiële effecten

FIN

daarvan zijn dus niet verwerkt in de kadernota.

Het zou te kort door de bocht zijn om een uitgebreid en

 Wat kan het college nu al zeggen over de mogelijke financiële

gecompliceerd document als de meicirculaire hier in een paar

gevolgen voor Langedijk?
 We nemen aan dat een en ander verwerkt wordt in de tweede
kwartaalrapportage?

regels toe te lichten.
U wordt uiteraard bij de tweede kwartaalrapportage nader
geïnformeerd.

Raadsvoorstel
3

HVL/D66

6

4

PvdA

6

Op welk niveau zit de weerstandscapaciteit naar verwachting in

FIN

2017 op basis van het huidige meerjarenperspectief?

Zie het antwoord op vraag 1.

U verwijst naar de procesafspraak uit de memo van 17 januari.

BP

Hierin stelt u de vraag: Welke activiteiten en accommodaties moet

Stand van zaken is dat het rapport herijking subsidie - en

de gemeente faciliteren ten einde haar doelen te realiseren? U

accommodatiebeleid voor het zomerreces aan uw raad wordt

geeft aan de beantwoording van deze vraag voor de zomer in 2013

aangeboden.

uit te werken.
 Wat is de stand van zaken en welke resultaten kunt (wilt?) u al
delen met de raad?
5

CDA

6

 De extra verlaging van toegerekende rente aan exploitaties (2

FIN

% i.p.v. 3,7 % ) betreft dit alleen een boekhoudkundige wijziging?
 Is het rentetarief van 2 % een reële rente?
 Waarop is het rentetarief van 2 % gebaseerd?



Nee



Het rentetarief van 2% is gezien de huidige rentetarieven
marktconform en daardoor op dit moment een reële rente.
1
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Het rentetarief van 2% is gebaseerd op laatst aangetrokken
langlopende lening van 1,55% plus een voorzichtigheidsmarge

 Wat betaalt de gemeente Langedijk gemiddeld voor rentetarief?

van 0,45%.


 Wat is het huidige tarief voor Langedijk bij het aangaan van
nieuwe leningen?

Het gemiddelde rentepercentage van de huidige langlopende
lening portefeuille bedraagt 3,7%.



Het huidige tarief van een langlope nde lening is onder andere
afhankelijk van het type lening, de looptijd van de lening en het
moment van afsluiten. De huidige rentepercentages liggen
tussen 1,2% en 2,5%.

6

CDA

7

1) Personeel

FIN

U stelt voor vanaf 2014 0,6 miljoen te bezuinigen op personeel
oplopend tot 1,2 Miljoen in 2017.
 Wat heeft de voorgaande bezuinigingsronde op personeel
opgeleverd?
7

CDA

7

Zie de raadsmemo van 11 juni 2013.

1) Personeel

FIN

U stelt voor om op de onderdelen beleidsontwikkeling,

Bedrijfsvoeringsvragen worden niet in detail beantwoord.

bestuursondersteuning en

Verantwoordelijkheid college.

Bestemmingsplannen het aantal fte te verminderen.
 Wat betekent dit concreet voor het personeel op die afdelingen?
 Hoeveel fte blijft er op die afdelingen nog over?
 Hoe verhoudt zich dit voorstel tot de woorden op pag 15
(onbezette vacature ruimte niet invullen en vrijkom ende
vacatures niet invullen?
Dat impliceert namelijk dat er op allerlei afdelingen mensen
zullen vertrekken en vacatures niet meer ingevuld worden.
8

VVD

7

Hoeveel % van de totale loonsom (intern en extern) is de gestelde

FIN

bezuiniging op personeel van EUR 0,6 mln in 2014?

De in de Kadernota 2013 – 2017 opgenomen aanvullende
taakstelling op personeel voor 2014 bedraagt € 596.000. De totale
loonsom (zowel salaris als inhuur) voor 2014 voor het gehele
concern inclusief deze taakstellende bezuiniging bedraagt €
11.949.000. De aanvullende taakstelling op personeel voor 2014 is
5,0% van de gehele loonsom voor 2014.
2
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2) Subsidie- en accommodatiebeleid

B&P

 Heeft u zicht op de gevolgen van de bezuiniging van 1,2 miljoen

•

Ja

•

Verenigingen en stichtingen moeten in de toekomst een

op subsidie en accommodatiebeleid?
 Wat gaat dit betekenen voor de verenigingen en stichtingen die
het treft en hun leden?

bijdrage gaan leveren aan het behalen van maatschappelijke
doelen en mede ingegeven door de bezuinigingsopgave kan dit

Bij de bezuinigingsronde in 2006 is met alle verenigingen en

verstrekkende gevolgen hebben.

stichtingen overleg geweest over de bezuiniging die hen werd

•

opgelegd en bekeken of ze die bezuiniging konden dragen,

een besluit nemen, het vervolgtraject zal voor subsidie e n

daarna zijn bezuinigingen ook bijgesteld.

accommodaties separaat in een projectvorm worden aangepakt .

Het college zal voor het zomerreces over het vervolgtraject

 Hoe gaat u dat traject nu aanpakken?
Raadsbesluit
Meerjarenperspectief
10

HVL/D66

Met welk niveau van (prijs)indexering heeft het college per jaar

FIN

rekening gehouden voor de programmabegroting 2014 en in het

0% (zie Kaderbrief 2013).

meerjarenperspectief en voor welke (soorten) budgetten?
11

HVL/D66

11

 Hoe kan het, dat het voordeel van de rentetoerekening in de

FIN

grexen in de loop van de jaren oploopt (en daarmee de last

Voor de berekening van het rente-effect van het nieuwe verlaagde

voor de gewone exploitatie)?

percentage van 2% zijn wij uitgegaan van een stabiele boekwaarde

 De grondpositie zou toch juist kleiner moeten worden?

van ca. € 60 miljoen; dat betekent een rentetoerekening van € 1,2

 Is daar rekening mee gehouden in het meerjarenperspectief en

miljoen per jaar. Bij de oorspronkelijke meerjarenramingen is

zo ja in welke mate?

uitgegaan van een stijgende boekwaarde en een hoger
rentepercentage. Het verschil is meerjarig aangegeven.

12

HVL/D66

11

Grex rente, wat is het gevolg als wij de rente niet verlagen?

FIN
Niet verlagen van de rente betekent een voordeel voor de
Algemene dienst, maar hier staan de volgende nadelen m.b.t. de
GREX tegenover:
-

De reserve Bouwgrondexploitatie blijft uitgeput en niet
toereikend om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen;

-

Geen verbetering van de weerstandscapaciteit;

-

Een hoger risicoprofiel van de grondexploitaties.

3
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13

HVL/D66

11

Waarom kunnen personele taakstellingen nog géén effect hebben

FIN

in 2013?

Dit jaar wordt wel vervangende inhuur voor o.a. ziekte en
vacatures gepleegd. Daarmee is in 2013 de ruimte voor vervanging
ingevuld en kan deze niet met terugwerkende kracht worden
bezuinigd. Overigens worden dit jaar wel personele taakstellingen
gerealiseerd (zie raadsmemo 11 juni 2013), maar die
taakstellingen staan los van het inleveren van de ruimte voor
vervangende inhuur.

14

HVL/D66

11

Waarom wordt bij de belastingsamenwerking niet het structurele

FIN

voordeel gemeld? (In het programmadeel staat het voorde el wel)

Voordeel is al ingerekend in de programmabegroting 2013. Met de
belastingsamenwerking wordt een deel van dit voordeel
gerealiseerd.

15

HVL/D66

11



Neemt het werk aan bestemmingsplannen in de komende

B&P

jaren niet sterker af na de inhaalpiek van de afgelopen

Het werk aan bestemmingsplannen neemt niet af. De afgelopen

jaren?

periode hebben we extra capaciteit moeten inhuren om de



De plannen zijn nu toch op peil?

actualisatieslag te kunnen voltooien. Met de keuze om het maken



En zo ja hoeveel dan naar verwachting van het college?

van bestemmingsplannen voortaan in eigen beheer te doen neemt
het werk niet af. Er zijn dan wel 4 grote bestemmingsplannen
vastgesteld. Echter, bestemmingsplan Oudkarspel en Buitengebied
en Koedijk moeten weer geactualis eerd worden en
bestemmingsplan Twuyverhoek moet in procedure worden
gebracht.

16

HVL/D66

11

Welke percentages van kostendekking hanteert u voor welke

FIN

tarieven? Graag uitsplitsen per tarief.

Voor de inkomsten belastingen geldt dat een gemeente zelf m ag
bepalen waaraan ze worden besteed. Voor de hoogte van de
tarieven geldt geen maximum. Voor retributies (vergoedingen voor
een verleende dienst) geldt dat deze tarieven niet meer dan
kostendekkend mogen zijn. Voor de tarieven van de gemeente
Langedijk gelden op begrotingsbasis de volgende
kostendekkendheidspercentages:
afvalstoffenheffing

100%

rioolrecht

100%

grafrechten

45%
4
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marktgelden

38%

bouwleges
17

HVL/D66

11

100%

Is in het meerjarenperspectief rekening gehouden met aanvullende

FIN

kortingen vanuit het Rijk? (De 4,3 -6 mld van Europa)

Nee, er is wel een voorzichtigheidsmarge ingebouwd t.a.v. de
economische groei waarmee die kortingen geheel of gedeeltelijk
gecompenseerd kunnen worden

18

HVL/D66

11

Is in het meerjarenperspectief rekening gehoud en met negatieve

FIN

effecten van de 3 grote decentralisaties (in stand houden van

Nee, de effecten voor de gemeente Langedijk zijn nog onbekend.

maatregelen, maar wel budgetkortingen) + in de eerste fase
frictiekosten
19

HVL/D66

11



Welke stelposten zitten in de begroting;

FIN



voor welk bedrag per stelpost;

De stelpost voorzichtigheidsmarge economische groei is



met welk bestedingsdoel per stelpost?

opgenomen om aanvullende bezuinigingsmaatregelen van het Rijk
die van invloed zijn op de hoogte van de alge mene uitkering op te
kunnen vangen.
De stelpost heeft op dit moment de volgende stand (x € 1.000):
Jaar
Bedrag

2014

2015

2016

2017

148

273

280

280

Daarnaast is er een stelpost „directie‟ van € 50.000 structureel.
Deze wordt bij overschrijding van het budget voor inhuur van
personeel ingezet ter dekking hiervan.
20

HVL/D66

11



Welke taakstellingen lopen er;

FIN



wat is het oorspronkelijke bedrag van per taakstelling;

Zie de raadsmemo van 11 juni 2013.



wat is de stand van de respectievelijke taakstellingen in €
per 1 juni 2013?

21

HVL/D66

11

In welke mate heeft het college inmiddels draagvlak weten te

BP

creëren bij verenigingen en maatschappelijke instellingen voor

Tijdens de informatiebijeenkomsten is gebleken dat er verdeeld

afbouw van de subsidies?

gereageerd wordt op de op handen zijnde nieuwe
subsidiesystematiek. Bij elke stap in het vervolg proces worden de
belanghebbende op interactieve wijze betrokken.
5
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Dorpsbelang
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Antwoord

Toelichting meerjarenperspectief
Langedijk

Effecten 1

e

Kwartaalrapportage:

Blz. 13 van 1

e

Kwartaalrapportage; Personele inzet

FIN
De organisatie werkt minder dan gepland aan grondexploitaties en

grondexploitatie RO.

hiervoor is de formatie van de organisatie in 2013 teruggebracht

Door een lagere toekenning van personele uren aan de

(taakstelling personeel grondexploitatie).

grondexploitaties kunnen er minder uren verrekend worden.

23

Dorpsbelang

13



Hoe moeten wij deze mutatie zien.



Hebben we hier dan te maken met een overbezetting?

Effecten 1

e

Kwartaalrapportage:
e

Langedijk

VVH

Blz. 14 van 1 Kwartaalrapportage: Milieu en Volksgezondheid.

Er zijn geen besparingen. De (verplichte) aansluiting bij de RUD

Opgenomen zijn structurele extra kosten voor de RUD. Wij hadden

kost meer.

begrepen dat er in aanvang aanloopkosten zouden zijn maar
daarna besparingen. Zijn er nu wel of geen besparingen in het
vooruitzicht?
24

Dorpsbelang

13

e

Effecten 1 Kwartaalrapportage:
e

Langedijk

FIN

Blz. 16 van 1 Kwartaalrapportage: Algemene dekkingsmiddelen.

Bij deze post gaat het om de raming van de (werkelijke)

Opgenomen zijn de rentekosten door een dalende grondopbrengst.

rentekosten BNG en niet om de (interne) rente toerekening naar de



Begrijpen wij goed dat de jaren 2015 t/m. 2017 berekend

bouwgrondexploitatie met 3,7% of 2%.

zijn met 3.7% rente.


Als men een 2% rente hanteert, wat zijn dan bij
herfinanciering de bedragen?

25

Dorpsbelang

13

e

Langedijk

26

HVL/D66

e

Effecten 1 Kwartaalrapportage:

13

FIN

Blz.17 van 1 Kwartaalrapportage; Algemene dekkingsmiddelen.

Er zijn minder declarabele uren gemaakt voor investeringen. Deze

Opgenomen zijn minder verrekende personele uren. Hebben we

uren zijn ingezet voor reguliere activiteiten. Er is geen sprake van

hier dan te maken met een overbezetting?

overbezetting.

De rentetoerekening aan de grondexploitatie is een rekenkundige .

FIN

Werkelijk voordeel zit in vermindering van de leningenportefeuille

Geen vraag maar een stelling.

of in goedkopere herfinanciering van leningen.
Waarom kan de rekenrente niet ook al in 2013 naar 2%?

De rekenrente kan ook in 2013 naar 2% maar extra b ezuinigingen
of lastenverhogingen in 2013 ter compensatie van het nadeel zijn
niet te realiseren in 2013.

27

ChristenUnie

13

Wat is het risico van het verlagen van het door te rekenen

FIN
6
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rentepercentage?

Het risico wijzigt niet. In de oude situatie werd 3,7% doorgerekend
en werd voor circa 2% geld aangetrokken. Het voordelige verschil
werd aangewend als algemeen dekkingsmiddel. In de nieuwe
situatie rekenen wij voor 2% toe en moeten wij structureel
bezuinigen omdat de algemene dekkingsmiddelen afnemen.

28

VVD

14

In (bijv.)2013 is er 107K opgenomen als structurele doorwerking

FIN

maatregelen. Echter totaal pakket komt uit op 477K in 2013 (blz.15
– bovenin).

Bedrag

 Hoe komt/krijgen we dit verschil van 300K tot uiting in de

Voorstellen Kadernota 2013-2017
e

kadernota?

29

ChristenUnie

14

107 K

Mutaties in 1 Kwartaalrapportage 2013

370 K

Totaal effect overige voorstellen (2013)

477 K

Lagere uitgaven LangedijkerPas is geen idee van de raad maar

PZ

toch het gevolg van het minder aanvragen van de gratis pas dan

Is een idee van de raad (zie de uitwerking van de raadsideeën) en

tevoren geraamd? Dat „voordeel‟ wordt nu als structurele

is ook een gevolg van minder aanvragen.

besparing opgenomen.
30

KL

14

 Gemeentewoningen; welke woningen worden of zijn nu

31

Dorpsbelang

14

Langedijk

VVH


Er worden nu drie woningen verkocht.

 Waarom wordt er in de jaren na 2013 niets ingeboekt ?



Er staan geen verkopen gepland na 2013.

Ideeën Raad

FIN

Met de werkbijeenkomst op 20 september 2012 zijn er vele

Wij vinden dit geen technische vraag. De beantwoording van deze

suggesties en alternatieven aangedragen. Met de

vraag vindt door het college plaats in het forum.

verkocht?

Programmabegroting 2013 gaf het college te kennen dat zij dat
nader zouden uitwerken en het resultaat met de Kadernota 2013 –
2017 zouden voorleggen.
 Wat is de reden dat er geen gebruik is gemaakt van de vele
suggesties gezien het aantal summiere voorstellen in de
Kadernota?
32

Dorpsbelang
Langedijk

15

Aanvullende taakstelling personeel:

FIN

Als onderdeel hiervan zijn de kosten van „inzetten vacatureruimte
onbezet‟ voor de jaren 2014 t/m 2017 (jaarlijks €320.000).
 Hoe moeten wij deze post zien.



Alle vacatureruimte die op dit moment beschikbaar is voor
7
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 Zijn het kosten van externe aard?
Gaarne uitleg.
33

Dorpsbelang

15

Langedijk

vervangende inhuur wordt ingeleverd.


Nee het betreft salarislasten

Aanvullende taakstelling personeel:

FIN

Als onderdeel hiervan zijn de kosten „ruimte in de periodiek‟.

Alle functies worden conform de huidige afspraken met de raad

 Hoe moeten wij deze post zien.

begroot in de maximale periodiek. Vanaf 2014 wordt voorgesteld te

Gaarne uitleg.

begroten in de feitelijke periodiek. Er is dan minder ruimte meer
voor opleiding, coaching van minder ervaren medewerkers.

34

Dorpsbelang

15

Langedijk

Aanvullende taakstelling personeel:

DIR

Een onderdeel hiervan zijn de besparingen met „slim@Langedijk.

Neen.

Mogen we veronderstellen dat de aanloopkosten vrij hoog zijn
gezien de magere prognose van besparingen in de eerste jaren.
35

KL

15

Punt c.

FIN

Is er rekening mee gehouden dat binnenkort de

Daar wordt rekening mee gehouden bij SLIM@Langedijk.

belastingmedewerkers en sociale diensten “uit huis geplaatst
worden” en zodoende anders gemanaged worden ?
36

37

CDA

CDA

15

16

Punt c.

DIR

Hoe gaat u het dienstverleningsniveau op peil houden met de

Peil van de dienstverlening neemt af. Met SLIM@Langedijk zullen

voorgestelde werkwijze om vacatures niet meer in te vullen?

wij het basisvoorzieningenniveau zoveel mogelijk op peil houden.

 Waarvoor was de post reserve gebouwenbeheer oorspronkelijk

OW

bedoeld?
 Zijn er nog (rest)kosten die eigenlijk uit deze post betaald
moeten worden?

In de oude begrotingssystematiek was voor ieder gebouw een
aparte voorziening, alle onderhoudskosten werden ten las te van
die voorziening geboekt. Bij de herijking reserves en voorzieningen
zijn alle voorzieningen opgegaan in 1 reserve onderhoud
gebouwen. Met de invoering van het onderhoud volgens een
conditie gestuurd niveau worden alle lasten in de
exploitatiebegroting opgenomen en is een kleine reserve voor
calamiteiten voldoende. In 2012 zijn conditie metingen uitgevoerd
en de financiële vertaling daarvan is verwerkt in de
exploitatiebegroting waardoor in principe alle uitgaven zijn gedekt.

38

CDA

16

Kunt u de verbetering van de weerstandscapaciteit die wordt

FIN

vereist door de provincie kwantificeren?

Negatieve reserves zijn niet toegestaan en Langedijk moet zich
houden aan haar intern vastgestelde normen (ratio 1 voldoende)
8
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plus 15% van de boekwaarde grondexploi taties.
39

ChristenUnie

16

Punt 5g: wij zien in het overzicht van reserves geen reserve

FIN

gebouwenbeheer? Wel een voor groot onderhoud. Welke reserve

614 Reserve GO gebouwen.

wordt bedoeld?
Programma Besturen en burgers
40

VVD

19

Per saldo is er budget voor 40K aan representatie (EUR 97362 -/-

BMO/FIN

EUR 57.362). Graag zien we een gedetailleerd overzicht van deze

Het budget representatie is met ingang van de begroting 2013 van

uitgaven.

€ 40.000 teruggebracht naar € 30.500. Verdeeld als volgt: €
17.500 voor vergader- en representatiekosten en € 13.000 voor
overige goederen en diensten.

Programma Veiligheid
41

ChristenUnie

21

In 2013 betaalt Langedijk 8.100 (blz. 142 PB 2013) euro subsidie

VVH/FIN

voor het Veiligheidshuis. Komt het bedr ag van 11.000 hier

Het bedrag genoemd in de PB op blz. 140 betreft een wettelijke

bovenop, dus totaal 19.100 euro of wordt het totaal 11.000 euro?

taak van de gemeente voor nazorg ex-gedetineerden. Deze taak is
bij het Veiligheidshuis regio Alkmaar ondergebracht voor 2012 en
2013. Dekking van deze kosten op basis van inwonerstal vind
plaats uit het budget W MO beleid.
De nu 11.000 euro is een andere taak, namelijk voor het
Veiligheidshuis regio NHN en is structureel.

42

PvdA

21

Wanneer is besloten het veiligheidshuis bij de veiligheidsregio

VVH/FIN

onder te brengen (zie ook het persbericht d.d. 7 november 2012)?

In het Algemeen Bestuur van 1 maart 2013 van de Veiligheidsregio
is het besluit genomen om het Veiligheidshuis bij de
Veiligheidsregio onder te brengen.

43

PvdA

21

In hoeverre past het veiligheidshuis onder de veiligheidsregio?

VVH/FIN
De Veiligheidsregio heeft de voorkeur ten opzichte van de andere
varianten, nl. onder brengen bij 1 gemeente of bij de GGD. Deze
laatste variant is primair afgevallen ivm het openbare orde domein.
Deze ligt bij de burgemeesters en hebben tevens zitting in het AB
van de Veiligheidsregio.
Een belangrijke overweging is het beheer geweest. In de gekozen
9
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constructie lift het Veiligheidshuis mee op de organisat ie van de
Veiligheidsregio. Administratief is het Veiligheidshuis onderdeel
van de Veiligheidsregio geworden en heeft nu geen eigen
voorzieningen
te regelen.
44

PvdA

21

Wat is het (verwachte) rendement van de samenvoeging van de

VVH/FIN

veiligheidshuizen in NHN?

De landelijke stuurgroep veiligheidshuizen hebben uitgangspunten
geformuleerd waarlangs de in 2012 bestaande veiligheidshuizen
zich dienen te ontwikkelen. Eén van de uitgangspunten is dat een
Veiligheidshuis georganiseerd dient te worden op een be paald
schaalniveau, dus langs de geografische grenzen van de
veiligheidsregio NHN. Op dit schaalniveau dient er ook
besluitvorming plaats te vinden.
De stuurgroep Veiligheidshuis heeft op basis van deze landelijke
oriëntatie een lijstje met uitgangspunten benoemd voor het
Veiligheidshuis vanaf 1.1.2014.


organisatie langs de grenzen van de veiligheidsregio;



regionale dekking van het Veiligheidshuis;



een eenduidige visie, sturing, prioritering, processen en
organisatie;



een gewijzigd financieel kader (rijksb ijdrage structureel, maar
wel lager)



versterkte relatie met lokale veiligheidsplannen en driehoek;



focus op complexe en multi-problem zaken;

De wijze waarop nu conform het inrichtingsplan het veiligheidshuis
wordt georganiseerd gaan deze uitgangspunten ve rwezenlijkt
worden. Dit is een grote meerwaarde voor de problematiek die
anders door een afzonderlijke gemeente, zoals Langedijk niet
aangepakt kan worden.
45

PvdA

21

Hoe luidt de financiële onderbouwing van de meerkosten van deze

VVH/FIN

samenvoeging/onderbrenging?
10
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Het budget voor het veiligheidshuis bestaat uit de vaste jaarlijkse
bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit is een
bedrag van € 251.700,- Landelijk uitgangspunt is dat dit bedrag
wordt aangevuld met hetzelfde bedrag aan cofinanciering d oor de
gemeenten, wat dus ook € 251.700,- bedraagt. Het jaarlijkse
budget bedraagt dan € 503.400,De € 251.700,- wordt op basis van inwoneraantal verdeelt over de
alle deelnemende gemeenten en bedraagt daarmee €0,40 per
inwoner.
46

VVD

21

Is de bijdrage van 11K voor de ontwikkeling van het veiligheidshuis

VVH/FIN

nodig en dragen andere deelnemers dit ook af?

De 11.000 euro is niet alleen voor het doorontwikkeling van het
Veiligheidshuis. Het bedrag is voor de continuering maar vooral
ook voor de inrichting van het Veiligheidshuis in zijn nieuwe vorm.
Er is sterk gekeken naar een zo financieel gunstige inrichting.
Het bedrag van € 251.700,- wordt gedeeld door de 19 gemeenten
met dien verstandige dat elke gemeente evenredig bijdraagt en
een bedrag per inwoner beschikbaar stelt. Dit komt neer op
ongeveer 40 cent per inwoner op jaarbasis

Programma Werkgelegenheid
Programma Onderwijs
Programma Cultuur
47

HVL/D66

27

 Welke kosten (intern en extern) zijn er tot nu toe gemaakt voor

B&P

het ontwikkelen van een alternatief muziekeducatie beleid?



Intern € 21.800; extern € 2.980

 Uit de pers en Langedijk informeert is duidelijk gew orden dat het



Totaal bedrag: € 165.000.

college 3 sporen voor staat, hoe groot is het totale bedrag en

Spoor 1: € 60.000; spoor 2: € 25.000; spoor 3 € 80.000.

de onderverdeling per spoor in de komende jaren?

Programma Ruimtelijke ordening
11
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48

HVL/D66

29

Wat zijn de gevolgen van de formatie besparingen op de realisatie

B&P

van het marketingplan Breekland , de acquisitie en de in te zetten

In beginsel hebben de formatiebesparingen geen of nauwelijks

capaciteit en expertise?

consequenties voor het uitvoeren van het marketingplan Breekland
en de acquisitie.

49

CDA

29

U stelt voor een bedrag toe te voegen aan de reserve

FIN

bouwgrondexploitatie en de Algemene Reserve. Dit bedrag is

Ja.

verkregen door het wijzigen van een rekenrente.
Kunt u theoretisch gezien dit geld vanuit de Algemene Reserve
weer gaan inzetten om tegenvallers in de exploitatie op te vangen?
Programma Milieu en volksgezondheid
50

51

HVL/D66

ChristenUnie

31

31

Er is een structureel voordeel op de afvalstoffenheffing. Het

OW

hergebruik neemt de komende jaren alleen maar meer toe. De

Bij de Programmabegroting 2014 wordt ingegaan op de hoogte van

reserve is voldoende gevuld om toekomstige investerin gen en

de tarieven. In de tweede helft van 2013 vindt een onderzoek

risico‟s in de bedrijfsvoering op te vangen.

plaats over de toekomst van de afvalinzameling. Hierbij worden

 Met welk bedrag per jaar kan de afvalstoffenheffing worden

meegenomen de ontwikkelingen die wij op ons af zien komen.

verlaagd? Graag uitsplitsen in een totaal bedrag en een bedrag

Uitplaatsing milieustraat, vervangen vuilniswagens en eventueel

per huishouden.

vervangen van minicontainers.

Waarom wil het college niet meewerken aan het plaatsen van

OW

particuliere elektrische laadpalen in de openbare ruimte?

Dit is bestaand beleid. Namelijk dat er alleen parkeerplaatsen
worden toegewezen aan specifieke kentekens voor gehandicapten.
Het college heeft wel opdracht gegeven om het beleid op dit punt
tegen het licht te houden.

Programma Maatschappelijke ondersteuning
Programma Sociale voorzieningen
52

HVL/D66

35

Langedijker Pas, 60 k lager dan begroot in 2012:

PZ

 kan de pas een succes worden met dit lagere aantal?



Er is geen sprake van een lager aantal aanvragen. Pas is een

 Is de inschatting dat de pas op zijn maximum zit reëel?

succes omdat er meer zijn verstrekt en er meer wordt besteed

 Hoe groot schat het college de toename in als wij de gratis

conform de doelstellingen van de maatschappelijke

verstrekking van de pas verruimen naar 120 % van het

participatie.
12
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minimum inkomen conform het sociaal akkoord?

Wij kunnen dit beoordelen bij het opmaken van de
jaarrekening.


Wij achten de schatting op dit moment reëel.



Verwachte toename aantal klanten 187.

Programma Openbare ruimte
53

CDA

37

 Blijven de dorpsplatforms nog gemotiveerd als ze geen budget
meer hebben?
 Is er overleg gevoerd met de dorpsplatforms over deze
bezuiniging?

OW
Bij alle dorpsplatforms is het besef aanwezig dat er voor het
budget onvoldoende initiatief was. Vaak op het laatste moment
moest er nog een bestemming gezocht worden.

 Hoe waren de reacties van de dorpsplatforms?
De voorzitters van de dorpsplatforms zijn op het gemeentehuis
uitgenodigd en daar heeft het college, samen met de manager
openbare werken en de dorpsbeheerder hen geïnformeerd.
De voorzitters reageerden positief. Ze begrijpen heel goe d dat er
bezuinigd moet worden. Het budget werd niet altijd op een goede
manier

gebruikt,

zoals

eerder

gezegd,

moest

er

vaak

een

bestemming gezocht worden op het laatste moment.
54

CDA

In de begroting 2013 wordt op blz 68 belooft dat het College op de

OW

begraafplaats in BOL gaat werken aan de optimalisering en

Voor de optimalisatie van de begraafplaats ligt het plan klaar.

uitbreiding van de begraafruimte op de bestaande begraafplaats.

Geïnteresseerden kunnen het plan inzien bij de afdeling OW.

 Hoe ver zijn deze plannen gevorderd?

Het plan uitbreiding begraafplaats Broek op Langedijk komt

 Moet hiervoor nog budget beschikbaar gesteld worden in de

volgens afspraak richting de raad als ook de financiële dekk ing is

begroting 2014 of er reeds budget beschikbaar?
55

HVL/D66

37

geregeld.

Wat levert het op als we een kwart minder aan verkeersborden

OW

plaatsen in nieuwe situaties en bij afschrijving een kwart niet

Bij de uitvoering van het strategische beheerplan openbare ruimte

vervangen.

wordt dit gedachtengoed zeker meegenomen. Hoe kan de kwaliteit
naar een minimaal niveau terwijl de verkeersveiligheid zeker
gehandhaafd blijft. Wij zien dit als onderdeel van de totale
taakstelling van 8,5 ton op onderhoud in de openbare ruimte.
13
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56

HVL/D66

39

Vraag

Antwoord

Algemene dekkingsmiddelen
Heeft het college in de begrotingsjaren 2010 -2013 rekening

FIN

gehouden met (prijs)indexeringen en zo ja voor welk(e)

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de website

percentage(s) per budgetsoort en per jaar

waar alle begrotingen en kaderbrieven zijn terug te vinden.

Apparaatskosten
57

58

HVL/D66

HVL/D66

Heeft het college beleid vastgesteld voor (interne en externe)

FIN

mobiliteit van medewerkers en zo ja, wat is het effect daarvan

Vragen m.b.t. de bedrijfsvoering vallen onder de verantwoording

(formatief en financieel)

van het college en beantwoorden wij niet in detail.

In welke mate stimuleert het college medewerker actief om naar

FIN

ander werk of naar andere werksoorten om te zien (zowel vrijwillig

Zie het antwoord op vraag 57.

als minder vrijwillig) en wat is het effect daarvan?
59

HVL/D66

 Jaarlijks wordt de vrijwilligers dag georganiseerd, de gemeente
werkt hieraan mee. In hoeverre zijn de medewerkers werkelijk

DIR/FIN


vrijwillig (onbetaald)?

gemeente Langedijk en niet van de indi viduele medewerkers.

 Als het antwoord hierop is dat zij gewoon krijgen doorbetaald

Deelnemende medewerkers worden doorbetaald, de deelname

hoe groot zou dan de vrijwilligheid zijn als er een verlofdag
opgenomen dient te worden?
60

HVL/D66

Deze vrijwilligersdag is eens per twee jaar. Betreft inzet van de

aan de dag is vrijwillig.


Zie het antwoord op vraag 57.

In hoeverre is er bespaart op de inkoop van inhuur en externen

FIN

(inclusief buro‟s)?

De raad wordt conform de afspraak met het college drie maal per

 Op begrotingsbasis?

jaar via raadsmemo‟s geïnformeerd over de externe inhuur. Voor

 Op rekening basis?

het zomerreces ontvangt u een raadsmemo „Ext erne inhuur‟.

Uitgesplitst naar kapitaalwerken/grondbedrijf en reguliere begroting
61

HVL/D66

 Hoe groot is de toegestane formatie per 1 januari 2014 op basis
van het perspectief?

FIN


 Hoe groot is de werkelijke formatie/bezetting per 1 juni 2013?

Programmabegroting

 Hoe hoog is het inhuurbudget in de reguliere begroting
(exclusief kapitaalwerken en grondexploitaties) per 1 januari

Zoals in de Programmabegroting 2013 nemen wij ook in de
2014 een bijlage op van de „Personele

lasten‟.


2014 op basis van het perspectief?

In dit overzicht presenteren wij de salarislasten en fte van de
organisatie.



FIN
14
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Zie het antwoord op vraag 60.
62

HVL/D66

Uit de jaarrekening 2012 komen forse onderschrijdingen voor op

FIN

uren in diverse programma‟s. Is hier structureel rekening mee

Ja.

gehouden in het perspectief 2014-2017?
En zo neen, waarom niet?
63

HVL/D66

Wat levert het op als we in alle gemeentegebouwen in het

OW

stookseizoen de verwarmingstermperatuur 0,5 graad verlagen?

Wij

begrijpen

de

vraag

zeker,

echter

om

financieel

de

consequenties weer te geven is heel lastig. En op dit momen t door
ons niet te leveren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet
een adviesbureau een opdracht gegeven worden. Daarbij moet wel
bedacht worden dat er heel wat aannames gemaakt moeten
worden voor dit onderzoek. Heeft de raad er geld voor over om dit
onderzoek uit te laten voeren?
Onvoorzien
Mutaties reserves
Begrotingswijziging
Budgettair neutrale mutaties
Reserves en voorzieningen
Subsidies
64

PvdA

57

Het overzicht subsidies bestaat ui t 147 posten (exclusief de

B&P

taakstellingen) en geeft voor 2014 een bedrag aan van €

Dit is een politieke vraag, waarop wij wel een technisch antwoord

7.157.713; dit is inclusief een taakstelling van € 3.801.

kunnen geven.

Voor 2015 e.v. bedraagt het totaal aan subsidies € 6.831.713, (incl. een taakstelling van dan € 203.801, -).

Op de door u genoemde posten zijn reële mogelijkheden tot

Uit het collegevoorstel blijkt dat dat herijking van het subsidie - en

bezuinigen. Uit de nog door u vast te stellen uitgangspunten voor

accommodatiebeleid met ingang van 2015 1,2 miljoen euro kan

integraal subsidie- en accommodatiebeleid zal blijken op welke
15
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(moet) opleveren. We constateren echter dat een belangrijk deel

posten bezuinigen het meest opportuun is.

van deze subsidies bijdragen zijn aan gemeenschappelijke

Dit antwoord geldt voor de vragen 64 tot en met 99.

regelingen en bijdragen t.b.v. huisvesting of accommodatie.
 In dit kader willen we weten in hoeverre bezuiniging op de
volgende 35 posten, die voor in totaal € 5.529.256, - een beslag
doen op de Langedijker subsidiegelden (77% van de totale
som), tot de reële mogelijkheden behoort:
65

PvdA

57

1. Apparaatskosten: SSL (65.389)

Zie het antwoord op vraag 64.

66

PvdA

57

2. Apparaatskosten: Regionaal archief Alkmaar (97.241)

Zie het antwoord op vraag 64.

67

PvdA

57

3. Veiligheid: Veiligheidsregio (297.000)

Zie het antwoord op vraag 64.

68

PvdA

57

4. Cultuur: SOBL (huisvesting De Binding) (169.760)

Zie het antwoord op vraag 64.

69

PvdA

57

5. Cultuur: Hakkepuf (huisvesting De Binding) (7.298)

Zie het antwoord op vraag 64.

70

PvdA

57

6. Cultuur: Cool (huisvesting De Binding) (67.635)

Zie het antwoord op vraag 64.

71

PvdA

58

7. Cultuur: Atelier 6 (huisvesting) (61.463)

Zie het antwoord op vraag 64.

72

PvdA

58

8. Cultuur: Stichting Broeker Veiling (100.090); dit mede in relatie

Zie het antwoord op vraag 64.

73

PvdA

58

9. Cultuur: Gemeentelijke monumenten (35.000); dit gezien de

tot de besluitvorming uit 2012
Zie het antwoord op vraag 64.

recente vaststelling van de nieuwe subsidieverordening op dit
gebied
74

PvdA

58

10. Cultuur: Compleet FM (13.984); i.r.t. middelen in de algemene

Zie het antwoord op vraag 64.

uitkering voor de lokale zendgemachtigde
75

PvdA

58

11. Cultuur: Subsidie huisvesting theater De Binding (138.891)

Zie het antwoord op vraag 64.

76

PvdA

59

12. Milieu en volksgezondheid: GGD Hollands Noorden (429.840)

Zie het antwoord op vraag 64.

77

PvdA

59

13. Milieu en volksgezondheid: GGD Hollands Noorden (376.535)

Zie het antwoord op vraag 64.

78

PvdA

59

14. Openbare ruimte: Kinderboerderij De Beestenboel (14.154);

Zie het antwoord op vraag 64.

bekend is dat het leeuwendeel van deze subsidie wordt benut
voor betaling van huur van de accommodatie
79

PvdA

59

15. Openbare ruimte: Recreatieschap GA (55.605)

Zie het antwoord op vraag 64.

80

PvdA

60

16. Maatschappelijke ondersteuning: Anti Discriminatie Bu ro

Zie het antwoord op vraag 64.

81

PvdA

60

17. Maatschappelijke ondersteuning: Stichting Vluchtelingenwerk

(18.796)
Zie het antwoord op vraag 64.

(38.704)
16
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82

PvdA

60

18. Maatschappelijke ondersteuning: Voetbalvereniging LSVV

Zie het antwoord op vraag 64.

83

PvdA

60

19. Maatschappelijke ondersteuning: Voetbalvereniging DTS

84

PvdA

60

20. Maatschappelijke ondersteuning: De Reuring (17.875)

Zie het antwoord op vraag 64.

85

PvdA

60

21. Maatschappelijke ondersteuning: Turn Tota al Langedijk

Zie het antwoord op vraag 64.

86

PvdA

60

22. Maatschappelijke ondersteuning: SSL, beheer en exploitatie

87

PvdA

60

23. Maatschappelijke ondersteuning: SSL, exploitatie de Beve r

88

PvdA

60

24. Maatschappelijke ondersteuning: SSL, sportstimulering

(106.333)
Zie het antwoord op vraag 64.

(61.956)

(31.502)
Zie het antwoord op vraag 64.

bin.sportacc + Duikerdel (699.490)
Zie het antwoord op vraag 64.

(146.209)
Zie het antwoord op vraag 64.

(86.000)
89

PvdA

60

25. Maatschappelijke ondersteuning: Stichting De Wering

Zie het antwoord op vraag 64.

(192.728)
90

PvdA

61

26. Maatschappelijke ondersteuning: St Wonen Plus Welzijn

Zie het antwoord op vraag 64.

(28.063)
91

PvdA

61

27. Maatschappelijke ondersteuning: Wonen Plus Welzijn (25.022)

Zie het antwoord op vraag 64.

92

PvdA

61

28. Maatschappelijke ondersteuning: Wonen Plus Welzijn

Zie het antwoord op vraag 64.

(flankerend ouderenbeleid) (31.494)
93

PvdA

61

29. Maatschappelijke ondersteuning: Wonen Plus Welzijn

Zie het antwoord op vraag 64.

(Gecoördineerd ouderenwerk) (152.479)
94

PvdA

61

30. Maatschappelijke ondersteuning: Wonen Plus Welzijn (93.214)

Zie het antwoord op vraag 64.

95

PvdA

61

31. Maatschappelijke ondersteuning: Kern8 (243.618)

Zie het antwoord op vraag 64.

96

PvdA

61

32. Maatschappelijke ondersteuning: GGD, Kern8 en Bibliotheek;

Zie het antwoord op vraag 64.

div. tbv opvoed- en opgroeiondersteuning (55.960)
97

PvdA

62

33. Sociale voorzieningen: WNK bedrijven (1.473.128)

Zie het antwoord op vraag 64.

98

PvdA

62

34. Sociale voorzieningen: WNK bedrijven; herstructurering WSW

Zie het antwoord op vraag 64.

(86.800)
99

PvdA

62

35. Sociale voorzieningen: WNKPluswerk (10.000)

Zie het antwoord op vraag 64.

100

KL

58

Het Dorpstoneel is opgeheven, is er dan nog wel een

B&P

subsidierelatie ?

Nee. Het Dorpstoneel zal uit de subsidielijst verwijderd worden.
17
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101

KL

58

 Wordt er bij de CJP geanticipeerd op de afname jongeren?

B&P

 zo nee waarom niet?

Om administratieve en financiële reden zijn de gemeentelijke
bijdrages voor het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) gefixeerd op
het niveau van 2011. Administratief, omdat de jaarlijkse afrekening
zeer bewerkelijk en daardoor kostbaar was. Dit kwam mede
doordat van leerlingen in het voortgezet onderwijs geen NAW gegevens verkregen konden worden (voor deze laatste groep
jongeren is het CJP tevens de Cultuurkaart die zij op hun school
uitgereikt krijgen). Financieel, omdat de provincie haar bijdrage
aan het CJP verminderd heeft. Daarom is vanaf 2011 vervangen
door een collectief en door de Stichting Cultuurcompagnie gevoed
en bijgehouden informatiesysteem voor CJP -houders en
Cultuurkaarthouders over specifiek voor hen interessante
informatie over culturele evenementen.

102

KL

62

Stichting Peuterspeelzalen.

B&P

Wordt hier geanticipeerd op de afname van het aantal peuters? Het

Het aantal neemt niet (meer) af maar neemt toe.

aantal neemt af en toch blijft de subsidie even groot.

De nieuwe aanmeldingen in 2010 waren 170, in 2011 188 en 2012
224 (Bron: jaarverslag SPL 2012).

103

KL

57

Algemeen.

B&P

In het kader van het nieuwe subsidiebeleid; hoe denkt men om te

Oude afspraken kunnen herzien worden met in achtneming van de

gaan met oude afspraken? Hierbij o.a. kijkende naar de gebruikers

algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

van De Binding en de voetbalverengingen.
104

VVD

60

Kunt u aangeven hoe hoog de subsidies zijn aan sportverenigingen

B&P

indien de kosten van onderhoud doorberekend zouden worden?

Op dit moment werken we met vastgezette subsidiebedragen. Deze
zijn afgeleid van de oorspronkelijke subsidie-grondslagen, waarin
over

het

algemeen

een

jeugdleden-component

zit

en

een

accommodatie-component. De vaste subsidiebedragen veranderen
niet (meer) automatisch mee met veranderende onderhouds - of
huurkosten.
Als uitwerking op het nieuwe nog vast te stellen subsidie- en
accommodatiebeleid, is het aannemelijk dat niet alleen de wijze
van subsidiering wijzigt, maar ook de wijze waarop
onderhoudskosten worden doorberekend in de vorm van huur.
18
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105

VVD

60

Kunnen we ervan uit gaan dat alle gen oemde subsidies (pag 60 t/m

FIN

62) geen wettelijke taken zijn?

Nee. Wij verwijzen hierbij naar de (aangepaste) lijst met wettelijke
en niet wettelijke taken die aan u is verstrekt.

106

VVD

60

In de takenlijst staan meer uitgaven/subsidies genoemd (bijv.

FIN

Bibliotheek) dan in de subsidielijst van de kadernota. Is hier een

M.b.v. uw voorbeeld beantwoorden wij uw vraag. Op blz. 57 van de

reden voor?

subsidielijst in de Kadernota 2013-2017 staat onder het programma
Cultuur in de kolom 2017 het subsidiebedr ag (€ 556.968) voor de
bibliotheekvoorziening in Langedijk. Dit komt overeen met het
vermelde subsidiebedrag (€ 556.968) in de takenlijst onder het
programma Cultuur.

Takenlijst
107

108

ChristenUnie

VVD

Algemeen

FIN

Ook wettelijke taken kunnen minder kos ten door soberder

Wij vinden dit geen technische vraag. De beantwoording van deze

uitvoering. Welke mogelijkheden ziet het college?

vraag vindt door het college plaats in het forum.

Algemeen

FIN

Waarom sluit de takenlijst niet aan op de verschillende

De takenlijst sluit aan op de programma‟s. In de takenlijst zijn

programma's in de kadernota.

alleen

niet

alle

kostencategorieën

opgenomen

zoals

de

doorbelaste kosten van het personeel en kapitaallasten om een
idee te geven van het besparingspote ntieel per taak. Voor de
personele kosten loopt een afzonderlijk bezuinigingstraject en
kapitaallasten zijn niet direct te beïnvloeden.
109

VVD

Algemeen

FIN

Zijn de personeelslasten en andere overheadkosten toegerekend

Die zullen wij u toezenden.

aan de uitgaven binnen de programma's van de takenlijst. Zo nee
waarom niet.
De VVD ontvangt graag te takenlijst inclusief de personeelslasten
en andere overheadkosten indien dit nu niet het geval is.
110

VVD

Algemeen

FIN

Kunt u het percentage van de niet wettelijk e taken aangeven bij de

Nee.

activiteiten die nu als deels zijn geclassificeerd.
111

ChristenUnie

Programma Besturen en burgers

FIN

Waarom staat de Rekenkamer Castricum/Langedijk in de lijst?

Betreft de oude naam. Wij zullen de naam aanpassen in het
19
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Nr.
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Blz.

Vraag

Antwoord

financieel systeem.
112

ChristenUnie

Programma Sociale voorzieningen

FIN

Voor zover wij weten is het hebben van een cliëntenraad wel een

Artikel 47 WWB „Cliëntenparticipatie‟ spreekt over „personen‟

wettelijke taak.

(cliënten)

of

„hun

vertegenwoordigers‟

(in

Langedijk

de

Cliëntenraad). Strikt genomen is een cliëntenraad niet verplicht.
Mede met het oog op het doel van het onderscheid tussen
wettelijk/niet wettelijk beschouwen wij dit dan ook vanaf heden als
een wettelijke taak. De aangepaste lijst hebben wij hiervoor
gewijzigd.
113

VVD

Programma Ruimtelijke ordening

FIN

Waaruit bestaan de kosten die op taak 6601400 - Grondexpl

Betreft de jaarschijven van de grondexploitatie.

algemeen met alle daarbij behorende EC codes uit?
114

115

VVD

VVD

Programma Openbare ruimte

FIN

Kunt u aangeven hoe de kosten van 1.029.000 euro aan het

Dit bedrag betreft de verwerkingskosten van het huishoudelijke

inzamelen van huishoudelijk afval zijn opgebouwd.

afval. Deze kosten zijn niet nader te specificeren.

Programma Openbare ruimte

OW/FIN

Graag ontvangen wij de inzamelingskosten per huishouden van

Deze vraag kunt u voorleggen aan de omliggende gemeenten.

omliggende gemeenten.
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