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1.

Waarom wordt er voor loonstijgingen 5% geraamd?

antwoord

Bij de stijging van de lonen zijn we uitgegaan van het aanbod dat de VNG op 22 maart
2019 heeft gedaan (per 1 april 2019 2,5% en per 1 april 2020 2%). Tevens houden we
rekening met een stijging van de pensioenpremies in 2020 van 1 %.
Op dit moment is er nog geen nieuwe CAO. De vakbonden hebben een voorstel gedaan
van 4% in 2019 en 3,5% in 2020.

2.

4.1. Ook de klimaatverandering beïnvloedt de openbare ruimte. Maar ook voor het
voorkomen van hittestress.
Overweegt u maatregelen om bedrijven/particulieren een (hoger) percentage van hun
erf “groen” te laten of “groen” te maken?

antwoord

Die maatregelen kunnen inderdaad helpen om een gebied klimaatbestendig te maken,
onder andere voor hittestress. Daarom nemen we de mogelijkheid graag mee bij het
opstellen van zogenaamde adaptatiestrategieën.

3.

4.1. Betreffende woningbouw geeft u aan:
1. Om de ambitie van de raad waar te kunnen maken is een integraal plan nodig voor
het versnellen van woningbouw.
Wat betekent dit concreet en waarom is dat er nog niet?

antwoord

Onder een integraal plan wordt verstaan dat alle geledingen in de organisatie hierbij
betrokken zijn. Dat begint bij de raad. Wij organiseren op 4 juli een themaraad over
gebiedsontwikkeling, waarbij kennis wordt verstrekt over de verschillende
mogelijkheden van gebiedsontwikkeling. Daarna is het aan uw raad om keuzes te maken
hoe we de woningbouw gaan ontwikkelen en hoeveel en waar.

De voorbereiding hiervan kost de nodige tijd en ook in dit opzicht merken wij dat de
bemensing in de organisatie onder druk staat.
4.

4.1.
3. Op 1 januari 2021 zijn de wegen buiten de bebouwde kom van het
Hoogheemraadschap overgedragen aan de gemeente. Het traject daar naar toe vraagt
extra inzet om risico’s zoveel mogelijk te beheersen. En, om een soepele overdracht
onder passende voorwaarden mogelijk te maken.
Wat zijn passende voorwaarden en (voor zover dat niet hetzelfde is) wat gaat het ons
structureel kosten?

antwoord

Er wordt op dit moment door het projectteam gewerkt aan het opstellen van de
businesscase voor de overdracht van de wegen, waarin onder andere de financiële
gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. Om deze gevolgen te kunnen berekenen moeten
ook de voorwaarden waaronder wij de wegen overnemen duidelijk zijn. De term
“passende voorwaarden” duidt o.a. op de kwaliteit waarin het areaal wordt
overgedragen. Maar richt zich ook op de financiering voor de gemeente. In de
intentieovereenkomst is immers afgesproken dat de totale gemeentelijke lasten in elk
van de Westfriese gemeenten niet hoger mogen worden dan de huidige gemeentelijke
belasting opgehoogd met de huidige wegenheffing van HHNK.
De voorwaarden die wij als gemeente stellen zijn erop gericht eventuele risico’s uit te
sluiten of in te perken en het areaal in een goed onderhouden staat overgedragen te
krijgen. Een andere voorwaarde is dat er een financieringsmodel (samenwerkingsvorm)
wordt gevonden waardoor de totale lasten voor de burger niet stijgen.

5.

4.2
4. Inzet op preventie is nodig om transformatiedoelstellingen te halen. Inzet is blijvend
en kost geld en capaciteit.
Wat houdt preventie in op dit terrein? Wat kost dit en hoeveel kunt u daardoor mogelijk
besparen?

antwoord

Door zorg en ondersteuning zo vroeg mogelijk in te zetten streven we ernaar om zware,
of zwaardere zorg te voorkomen. Dit noemen we de transformatie. Inzet op preventie
helpt hierbij. Een voorbeeld van deze inzet is de ondersteuning van
schoolmaatschappelijk werkers op al onze basisscholen. Zie ook de informatienota
hierover: (doc-19-127747). Maatschappelijk werkers kunnen mogelijke problemen
vroegtijdig opsporen en aanpakken. Hiermee is inzet blijvend in geld en capaciteit.
Op dit moment is er landelijk en in Medemblik nog geen analyse beschikbaar van het
maatschappelijk rendement van deze inzet op het gebied van sociaal domein.

6.

4.3
2. We passen de inrichting van ons Westfriese landschap aan op de te verwachten
gevolgen van de klimaatverandering.
Wat bedoelt u daar precies mee?

antwoord

In andere woorden staat er dat we ons (regionaal) voorbereiden op de gevolgen van
klimaatverandering. In de loop van de tijd zijn zowel in stedelijk en landelijk gebied
kwetsbare plekken ontstaan voor wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Door
op risicovolle plaatsen maatregelen te treffen zorgen we ervoor dat Westfriesland ook
op de lange termijn een gebied blijft waar je prettig en veilig kunt wonen, werken en
recreëren.

7.

Deltaprogramma:
Komen we met een overzicht van benodigde ruimtelijke maatregelen in Westfriesland,
gebaseerd op een door u vast te stellen beschermingsniveau.
Kunt u dit verduidelijken?

antwoord

Vanuit zijn kaderstellende rol bepaalt de raad in welke mate klimaatextremen nog
acceptabel zijn. Dit noemen we het beschermingsniveau. In principe treffen alleen
maatregelen als een locatie of gebied niet aan dit niveau voldoet. Voorbeeld: bij 35mm
neerslag in korte tijd mag geen water bij panden binnenstromen. Komt het water bij die
hoeveelheid niet over de drempel van een pand, dan treffen we geen maatregel.
Uit de dit najaar uit te voeren klimaatstresstest komen kwetsbare locaties naar voren,
die mogelijk in aanmerking komen voor een maatregel. Een goed gekozen
beschermingsniveau helpt om de juiste prioriteiten te stellen, houdt de opgave
betaalbaar en de risico’s aanvaardbaar.

8.

4.5
3. Bouwprojecten accommodaties
We hebben een aantal grote bouwprojecten op stapel staan: zwembad Wervershoof,
dorpshuis Abbekerk en drie scholen in de kern Medemblik. Zoals bekend, stijgen de
bouwkosten fors. Dit kan van invloed zijn op de haalbaarheid van de ambities van deze
bouwplannen.
Wordt bij de bouw/verbouw van scholen in Medemblik overwogen om scholen te
clusteren?

antwoord

Ja, dit wordt overwogen. Op dit moment is het project van de drie basisscholen in de
kern Medemblik in de fase waarin verschillende scenario’s met de schoolbesturen
worden verkend. Er zijn verschillende mogelijkheden: renoveren of nieuwbouwen. In
het geval van nieuwbouw is het een mogelijkheid om scholen gezamenlijk nieuw te
bouwen. Een geschikte locatie is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Binnenkort volgt
een informatienota voor de raad om uitgebreider in te gaan op dit project om zo de
raad inzicht te geven in de genomen- en vervolgstappen.

9.

4.6 Organisatie
“Welke ontwikkelingen zien we?
Voor de organisatie is het een dynamische tijd. Om ons heen verandert de wereld
razendsnel. Dit beïnvloedt onze organisatie en medewerkers. Dit is zowel een kans als
een uitdaging.
We bereiden ons voor op een nieuwe omgevingswet. Deze wet brengt veranderingen
met zich mee in processen, systemen en de manier waarop wij ons werk doen. Dit geldt
ook voor de wijze waarop wij onze inwoners betrekken in ons beleid.
Digitalisering en automatisering maken dat we onze processen en werkwijzen steeds
aanpassen.
Hiermee brengen we onze dienstverlening ook op een hoger plan.
Steeds meer vraagstukken beleggen we op regionaal niveau. Dit vraagt een betere
organisatie op regionaal en lokaal niveau. En, daarmee dus ook een andere oriëntatie op
de eigen autonomie. Dit alles in een arbeidsmarkt die schaars is. En, waarin wij als
werkgever onderscheidend moeten zijn. Zo kunnen we de goede mensen aan ons
binden.
Wat is de grootste uitdaging?
Intern werken we er aan om de basis weer op orde te krijgen. En, om aan te sluiten op
de hiervoor beschreven opgaves. Verder investeren we in slimmer en beter werken. Het
hier ruimte voor krijgen is nodig. Ruimte die ook geclaimd wordt voor het invullen van
de hogere vraag door hoogconjunctuur en de forse ambitie die we als college en raad
nastreven. Daarbij zien we de komende jaren een forse uitstroom van medewerkers als
gevolg van leeftijd. Hier liggen risico’s voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en
het wegvallen van jarenlang opgebouwde (lokale) kennis.”
Wordt er, gezien de bovengenoemde “uitdagingen”, gedacht aan andere
organisatievormen, bijv. transitie naar een zg “regiegemeente?

antwoord

Op dit moment ligt onze focus nadrukkelijk op het op orde krijgen van onze basis en de
doorontwikkeling van de organisatie. Hoe beter onze basis op orde is, des te beter we
ook met de uitdagingen van de toekomst om kunnen gaan. Tevens zetten we stappen in
de ontwikkeling en richting van onze organisatie. Daarbij kijken wij steeds naar de
meest passende organisatievorm.

10.

antwoord

11.

antwoord

12.

antwoord

