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Fractie(s)

Vraag

Antwoord

Publiek, Veiligheid en Juridische Zaken / Financiën / Ondermijning
VVD

P18.
Vraag:

Antwoord:

Voor ondermijning was toch 100k structureel geraamd i.p.v. deze

Nee, er is geen sprake geweest van een vraag aan de raad om een structureel

50k? P 16. Openbare orde en veiligheid. Wat mag het kosten.

budget voor ondermijning met een omvang van 100k toe te kennen. De sectie

Eerder waren de kosten 50k ipv 100k? En nu incidenteel ipv

Veiligheid is nauwe samenwerking met het Regionaal Informatie- en

structureel?

Expertisecentrum (RIEC) bezig om invulling te geven aan een zogenoemd

Wanneer is dit aangepast?

'Ondermijningsbeeld'. Deze beelden geven inzicht in de lokale trends en
ontwikkelingen ten aanzien van ondermijning binnen onze gemeente en bieden
bovenal een helder handelingsperspectief. Wij verwachten de raad in januari 2019
op hoofdlijnen te kunnen informeren over de uitkomsten van het
'Ondermijningsbeeld'. Gelet op het feit dat de uitkomsten tot op heden onzeker
zijn is het voor ons niet mogelijk om de raad te verzoeken een structureel budget
beschikbaar te stellen. Echter, wij willen wel de mogelijkheid hebben om de
uitkomsten van het 'Ondermijningsbeeld' in 2019 direct kordaad te kunnen
opvolgen. Hierop hebben wij de raad gevraagd om incidenteel 50k beschikbaar te
stellen.

Publiek, veiligheid en Jur. Zaken / Beleidsindicatoren / metingen Zuideinde
VVD

P 19. Indicators. We missen specifieke metingen, zoals op het
Zuideinde.

Antwoord:

Vraag :

Het betreft hier een overzicht van een aantal indicatoren van centraal verzamelde

Zou dat ook hier op zijn plaats zijn of in de evaluatie van het

statistische gegevens over de totale gemeente, afgezet tegen landelijke cijfers.

project?

Specifieke metingen voor het Zuideinde zijn hier niet op zijn plaats. Met het oog op
het te realiseren cameratoezicht in de Oude Kom/Zuideinde zullen specifieke
metingen uit politiegegevens worden gebruikt als nulmeting met het oog op in de
toekomst te verrichten (tussen) evaluaties.
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Publiek, Veiligheid en Jur. Zaken / Financiën / Integrale veiligheid
VVD

P 18. Integrale veiligheid.

Antwoord 1:

Vraag 1:

Het is niet zozeer een vergissing die hieraan ten grondslag ligt, veeleer is sprake

Was dit een vergissing dat dit nog niet structureel was

van interpretatie verschillen en daaruit volgende onduidelijkheden. Feit is dat de

opgenomen?

voor ogen staande aanpak alleen met een structurele meerjarige inzet vruchten zal
afwerpen en daarmee is helder dat de aanpak niet zondermeer eindig kan zijn na
2020. Hierin schuilen bovendien grote afbreukrisico's. Tegelijkertijd is helder dat
de ontwikkelingen rond het ingezette en rond het nog vorm te geven beleid op dit
terrein kritisch gevolgd blijven worden en bijstelling een aandachtspunt zal blijven
vormen.

Er ontstaat nu een flinke verhoging van het budget vanaf 2021.

Antwoord 2:

Vraag 2:

Het gevraagde budget voor de jaren na 2020 wordt echter niet hoger. Volstaan

Klopt dat?

wordt met het budgetniveau dat tot en met 2020 reeds werd voorzien.

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken / Financiën
PvdA

Financiën Pagina 18: hier wordt voor Integrale Veiligheid bij post

Antwoord:

2.03 de komende jaren 6-8 ton per jaar voor uitgetrokken.

Het is correct dat € 210K is geaccordeerd in april jl. Nadien heeft Uw raad in juni €

Echter, op 19 april j.l. heeft de raad slechts toestemming gegeven

20K toegekend ten behoeve van Buurtbemiddeling en afzonderlijk nog eens € 65K

voor 210.000 euro in 2019 en 2020 en nog niet voor daarna. Het

op basis van de handhavingscomponent in het Verkeersplan Edam-Volendam

extra benodigde budget zou pas weer aan de raad worden

2018-2023. De laatstgenoemde € 65K maakt deel uit van het Actieprogramma

voorgelegd nadat het Actieprogramma Integrale Veiligheid door

Integrale Veiligheid, onderdeel Uitvoeringsprogramma Handhaving Openbare

de raad zou zijn behandeld. Dit is thans nog niet het geval

ruimte. In de raad van december 2018 volgt hiertoe naar verwachting het nadere

geweest.

voorstel, waarmee ook dit onderdeel van het AIV qua voorstellen aan Uw raad zal

Vraag:

zijn afgerond. Per saldo is dan ook toegekend € 210K + € 20K + € 65K tezamen:

Kunt u uitleggen waarom er dergelijke bedragen in de begroting

€ 295K. Via het nadere raadsvoorstel van december as. wordt voorgesteld de

staan terwijl 210.000 euro is afgesproken met de raad?

resterend € 80K toe te kennen. Daarmee is dan totaal € 375K conform het
Programmaplan aangevraagd via voorstellen aan Uw raad. Voordat het zover is, zal
het budget vanzelfsprekend niet worden uitgegeven. Product 2.03 is verder een
samengestelde post waarin naast de extra toegekende AIV middelen (€ 295K en
straks € 375K) ook bestaande ramingen staan voor o.a. regulier budget en
loonkosten.
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Publiek, Veiligheid en Juridische Zaken / Financiën / APV & Bijzondere Wetten
VVD

P18. Kijkend naar 2020 betekent het een kostenstijging van 36%

Antwoord:

t.o.v. 2017!

In tegenstelling tot 2017 worden er vanaf 2018 salariskosten van de sectie

Vraag:

Juridische zaken toegerekend aan het product APV & Bijzondere wetten. Het betreft

Graag een verklaring daarvoor, als ook voor de stijging van

hier dus een boekhoudkundige verplaatsing van kosten waardoor de kosten op het

kosten voor de APV & Bijzondere Wetten

product APV & Bijzondere wetten stijgen.

Publiek, Veiligheid en Juridische Zaken / Financien / KCC Burgerzaken
VVD

P18. - KCC Burgerzaken

Antwoord:

Vraag:

Vanwege het verdubbelen van de geldigheidsduur van reisdocumenten in maart

Graag een verklaring voor de scherpe inkomstendaling.

2014 voor personen van 18 jaar en ouder, is er een dip in het aantal
reisdocumenten dat jaarlijks wordt aangevraagd voor elke gemeente. Van het
overzicht dient eerst het aandeel aan overige baten Burgerzaken afgehaald te
worden (rijbewijzen, naturalisatie, etc). In 2017 is dit aandeel 290 k. Dat zal
fluctueren door de jaren heen, maar meerjarig is het verwacht gemiddelde 280 k.
Dan is de begroting gecorrigeerd:
2017: totaal 737k - waarvan 447k voor reisdocumenten (is 100%)
2018: begroot 419k voor reisdocumenten (93% t.o.v. 2017)
2019: begroot 165k voor reisdocumenten (37% t.o.v. 2017)
2020: begroot 54k voor reisdocumenten (13% t.o.v. 2017)
De volgende teruggang geldt voor elke gemeente in Nederland:
Voor 2018 geldt: • Zowel paspoorten als Identiteitskaarten zullen 15% minder
aangevraagd worden in vergelijking met 2017. • Als dit geleidelijk gebeurt, zit de
meeste daling van die 15% dus in het tweede deel van het jaar en vooral in het
laatste kwartaal. • De eerste helft van 2018 hebben we nog niet zoveel gemerkt.
We merken het nu wel aan de balie: ongeveer een vijfde minder bezoekers. • Ergo:
de daling heeft zich ingezet.
Voor 2019 geldt: • Voor paspoorten (ten opzichte van niveau 2017):
verdere daling van 85% naar 30% (einde jaar) • Voor Identiteitskaarten (ten
opzichte van niveau 2017):

verdere daling van 85% naar 50% (einde jaar) •

Aangezien paspoorten het grootste aandeel heeft in het totaal, zal de daling aan
baten uitkomen tussen 35 en 40% in 2019 (in het overzicht staat hij op 37%).

Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018
Voor 2020 geldt: • Voor paspoorten (ten opzichte van niveau 2017):
verdere daling van 30% naar 15% (einde jaar)
• Voor Identiteitskaarten (ten opzichte van niveau 2017):
verdere daling van 50% naar 40% (einde jaar)
• Aangezien paspoorten het grootste aandeel heeft in het totaal, zal de daling aan
baten uitkomen tussen 15 en 20% in 2019 (in het overzicht staat hij op 13%)
Conclusies: - Het klopt dus dat de inkomsten voor reisdocumenten voor 2019 op
37% is gezet en voor 2020 op 13%.
NB 1: Het aantal paspoorten blijft vervolgens gedurende 3 jaren op 15% staan.
NB 2: Het aantal identiteitskaarten gaat nog een stukje omhoog in 2021 (naar 50%)
om vervolgens te dalen naar 20% in 2 jaar
NB 3: Pas in 2024 stijgt het voor beiden vanaf ongeveer 15 - 20% naar 85% en in
2025 is het weer op niveau.
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken / Financiën /Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018 – 2022
Lijst Kras

p.18 Speerpunt Financiën Voor het actieprogramma Integrale

Antwoord:

Veiligheid wordt voor de aankomende jaren € 375.000 structureel

Wij zijn momenteel nog samen met inwoners en ondernemers bezig om invulling te

gereserveerd. Op pagina wordt het Aktieprogramma beschreven.

geven aan het Actieprogramma Integrale Veiligheid (AIV). Hierdoor is het op dit

Het Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018 – 2022 (AIV) is een

moment nog niet mogelijk om aan te geven aan welke concrete zaken het geld

door onze inwoners gevoede lange termijnvisie op gebiedsniveau

besteed gaat worden. Er is nog geen concept. De gemeenteraad is tijdens een

aangaande de prioritering van veiligheidsvraagstukken. Het AIV is

aparte informele raadssessie op 5 september jl. geïnformeerd over de stand van

een breed opgezette bottom-up benadering waarin wij de kans

zaken en het voorliggend proces omtrent het AIV. Op 31 oktober staat er een grote

grijpen om aan te sluiten bij de kracht en energie die schuilt in de

bijeenkomst gepland waarvoor alle verkenners en betrokkenen zijn uitgenodigd om

mensen die wonen in de wijken, buurten en dorpen van onze

de opgehaalde input te bespreken en gezamenlijk invulling te geven aan het AIV.

gemeente. De inwoners krijgen een actieve en participatieve rol

Concretisering is daaropvolgend mogelijk, waarna over enkele maanden

en geldt voor ons als het vertrek- en eindpunt in het AIV. Dat er

besluitvorming door de gemeenteraad kan plaatsvinden.

veiligheidsonderwerpen zijn waar extra aandacht aan besteed
moet worden is duidelijk, maar wat wordt hier aan gedaan en wat
is het effect (Nut, Noodzaak en Doelmatigheid), heeft het college
dat helder.
Vraag:
Kunt meer duidelijkheid geven door concrete zaken te benoemen
waar het geld aan wordt besteed?
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