Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-164379

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

D. Steltenpool

Fractie

VVD

Onderwerp

Jaarstukken 2018

Datum waarop de vraag is gesteld

17 juni 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling
1.

U bent voornemens 231.000 te onttrekken uit reserve sociaal domein. Waarom ?
In 2018 moest er € 800.000 onttrokken worden van de bestemmingsreserve Sociaal
domein naar de lopende rekening.

antwoord

In het najaar 2018 hebben we € 800.000,- vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein
toegevoegd aan de lopende begroting. Dit was helaas niet voldoende. Er is ondanks deze
toevoeging nog een tekort van binnen het sociaal domein. We stellen voor dit tekort
conform ons beleid te dekken uit de reserve sociaal domein.
Dit tekort heeft 2 hoofdoorzaken:
1. De inkomsten na terugvorderingen bij fraude in de (bijzondere) bijstand vielen
tegen. Hieruit bleek dat een extra toevoeging aan de voorzieningen dubieuze
bijstandsdebiteuren noodzakelijk was.
2. Voor de individuele maatwerktrajecten jeugdzorg hebben we een aanvullend
tekort. Aan het eind van het jaar zijn we geconfronteerd met enkele zware en
dure trajecten verwezen door autonome verwijzers.

2.

In de begroting 2020 staat dat we bij de afvalscheiding een percentage in 2017 hadden
van 65 % . Dit wilt U proberen te verhogen naar 75%. Als enige maatregel noemt U de
ondergrondse containers in Medemblik (pag 37). Zijn er meer (voorgenomen)
maatregelen?

antwoord

Nee, er zijn nog geen andere maatregelen vastgesteld. Dit wordt meegenomen in het
traject om te komen tot een Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP).
In 2018 was het percentage afvalscheiding (VANG) 73,3%. Dit is het percentage bron- en
voorscheiding van alle grof en fijn huishoudelijk afval in deelstromen. Het percentage
afvalscheiding dat voor verwerking aangeboden en geaccepteerd werd bij de recycler
was 68,6% (materiaalhergebruikpercentage).

3.

U rekent 157.000 euro toe aan afvalstoffenheffing als overhead. Hoe komt U tot dit
bedrag? Immers de afvalstoffenheffing is doorschuiven van kosten HVC en BTW en nog
wat gemeentelijke lasten. Waarom deze hoge overhead?

antwoord

De opslag overhead is voor onze personele kosten:
- een deel van de buitendienst om bijvoorbeeld de openbare vuilnisbakken te legen en
bijbehorend veegvuil;
- een deel van afdeling Belastingen die zich bezighoudt met de afvalstoffenheffing;
- en de beleidsmedewerker afval.

4.

Op pag. 48 staat dat er 298.000 euro meer ontvangen is aan afvalstoffenheffing dan
begroot. Graag een toelichting.

antwoord

Er zijn meer een- en meerpersoonshuishoudens dan was begroot. Hier tegenover staat
dat we daardoor ook meer kosten hebben gemaakt. De meerkosten waren € 131.000. Dit
wordt ook veroorzaakt door een lagere inschatting van de een- en
meerpersoonshuishoudens.
Per saldo is er een voordeel van € 167.000. Dit is toegevoegd aan de voorziening
afvalstoffenheffing.
De portefeuillehouder heeft u eerder al via de actieve informatie hierover
geïnformeerd.

5.

Op pag 56 staat dat de gemeente eigenaar is van 9 kerktorens. Welke zijn dit?

antwoord

De kerktorens die de gemeente Medemblik in beheer en onderhoud heeft zijn;
1) Kerktoren Abbekerk aan de Dorpsstraat 42
2) Kerktoren Benningbroek aan de Kerkelaan 10
3) Kerktoren Lambertschaag aan het Noordeinde 28
4) Kerktoren Bonifacius in Medemblik
5) Kerktoren Oostwoud aan het Oosteinde 44
6) Kerktoren Opperdoes aan de Kerkebuurt 16
7) Kerktoren Sijbekarspel aan de Westerstraat 42
8) Kerktoren Twisk aan de Dorpsweg 121
9) Kerktoren Wognum aan het Raadhuisstraat 15

6.

Op pag.83 wordt er gesproken over uitgaven voor geëscaleerde zorg. Wat verstaat U
hieronder?

antwoord

Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen. Om te zorgen dat
deze uitgaven met elkaar vergeleken kunnen worden tussen gemeenten heeft het rijk
een uniforme set van 48 eenheden, of taakvelden gedefinieerd. De geëscaleerde zorg is

hier één van. Op basis hiervan moet de begroting worden ingedeeld.
Onder het taakveld geëscaleerde zorg 18- behoren maatregelen gericht op de opvang en
het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van
maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende
opvangvoorzieningen verblijven.

7.

De accountant geeft een beperkte goedkeuringsverklaring af. Wat kost het om deze
beperking op korte termijn (b.v. binnen 1 jaar) op te lossen?

antwoord

Hier is niet direct een bedrag aan te koppelen. We moeten betrokken processen
verbeteren. Hier zijn we in 2019 mee gestart.

