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Nr. RV16.0075 (2016) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie VVD, Stadspartij Den Helder, 
GroenLinks, Vrije Socialisten en ChristenUnie betreffende Begroting 2017 

 

 
Aan de fractie VVD, Stadspartij Den Helder, GroenLinks, Vrije Socialisten en ChristenUnie 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 26 en 28 september 2016 heeft u de navolgende vragen gesteld over Begroting 2017: 

 
VVD: Vraag 1:  Budget huisvesting ambtelijk apparaat. 
Budget huisvesting was altijd 2 miljoen. Bij de verbouwvariant zou 1,4 miljoen voldoende zijn. 
Dus er zou ruimte zijn voor het structureel dekken van ruimtevragers voor 600.000,- In de memo van 
19 september staat dat deze ruimte al deels is ingezet.  
a. Op basis van welk raadsbesluit is dat gebeurd?  
b. Waarom is dat niet gemeld bij de behandeling van de motie van de SPDH no. 6.2 bij de 
Kadernota.  
c. Wat staat er nu per saldo structureel voor huisvesting in de begroting?  
d. Hoe verhoudt zich dit met het recentelijkste raadsbesluit huisvesting waar nog gesproken wordt 
over  
 1,6 miljoen? 
 
In de aanvulling op de programmabegroting 2016 is een taakstellende besparing opgenomen 
van € 500.000. In de kadernota 2017 is hier voor 2017 € 200.000 aan toegevoegd. Daardoor is 
voor 2017 € 1.250.000 beschikbaar voor huisvesting en in 2018 € 1.450.000.  
Bij de behandeling van de kadernota is het college opgedragen een nader dekkingsvoorstel 
aan te bieden waarbij lagere huisvestinglasten als zoekrichting werd meegegeven. Met de 
hiergenoemde oplossing wordt voldaan aan de vraag om  een sluitende begroting aan te 
bieden.  
 
In het recente raadsbesluit (RB16.0061), als afgeleide van het plan op hoofdlijnen, wordt 
rekening gehouden met een maximale exploitatielasten van € 1,6 miljoen. Dit was bedoeld als 
een richtinggevend kader om uiteindelijk te komen tot definitieve besluitvorming. Tot dan 
wordt de eventuele effecten op de huisvestingslasten nog niet doorgevoerd in de begroting.  
 
VVD: Vraag 2: Reserve strategische visie. 
Wat is de actuele stand van de reserve Strategische Visie en welke claims liggen daarop?  
 

Stand reserve strategische visie 1/1/2016   € 8.382.539 

 

Toevoeging 2016: 

Besluit Programmarekening 2015        €    512.000 + 

 

Onttrekking 2016: 

Besluit (aanvulling) Programmabegroting 2016-2019: 

- Bijdrage programma Stadshart  €    636.000 

- Cofinanciering EFRO2    €    250.000 

- Bijdrage “de Kop Werkt”    € 1.500.000 

        € 2.386.000  -/- 
Stand 31/12/16        € 6.508.539  

 

Onttrekking 2017: 

Besluit (aanvulling) Programmabegroting 2016-2019: 

- Bijdrage programma Stadshart  €    636.000 

- Bijdrage “de Kop Werkt”    € 1.500.000 

        € 2.136.000  -/- 
Stand 31/12/17       € 4.372.539   
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Onttrekking 2018: 

Besluit Programmabegroting 2016-2019: 

- Bijdrage programma Stadshart  €    636.000   
Programmabegroting 2017-2020: 

- Reconstructie Polderweg   €    450.000   
        € 1.086.000 -/- 
Stand 31/12/2018      € 3.286.539 

(zie tevens bijlage 2 staat reserves en voorzieningen) 

 

Claim*) 

Restant bijdrage “de Kop Werkt”    € 2.178.580  -/- 
Blijft over       € 1.107.959 

 

*) Naast de formeel genomen besluiten ligt er nog een claim van € 2.178.580 voor het restant 
van de bijdrage van Den Helder vanuit de bestuursovereenkomst “de Kop Werkt” .  
De totale bijdrage voor de gemeente Den Helder is    € 5.178.580 

Bijdrage uit reserve Strategische Visie (zie hiervoor 2x 1,5 mln)   € 3.000.000 -/- 
Restant bijdrage “de Kop Werkt”      € 2.178.580  
 
VVD: Vraag 3: Onderhoud brug Boerenverdriet. 
Waar wordt het onderhoud aan de brug Boerenverdriet uit betaald? Dat zien we niet terug in de 
dekkingsvoorstellen.  
 
Het economisch eigendom van de oude Rijkswerf is in handen van Willemsoord BV. Dit 
betekent dat Willemsoord BV verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het gehele 
complex incl. de Boerenverdrietbrug.  
 
VVD: Vraag 4: Stelpost algemene uitkering. 
U voert een stelpost Algemene Uitkering op. In hoeverre denkt u dat de Provincie daarmee akkoord 
gaat bij het proces van de goedkeuring van de begroting? 
 
De provincie betrekt dit niet in de akkoord-bevinding van het proces. De gemeente is hier vrij 
in. 
 
VVD: Vraag 5: Informatie betreffende Den Helder Airport. 
Ten aanzien van dividend. Waarom rapporteert Den Helder AirPort niet zoals alle andere verbonden 
partijen waar de gemeente met een groot aandeel in zit?  
 
De afspraak is dat de drie verbonden partijen waarvan de gemeente 100% eigenaar is 
tussenrapportages aanleveren, zoals die in de raadscommissie in oktober op de agenda staan. 
Den Helder Airport heeft twee aandeelhouders en heeft daardoor andere wijze van 
besluitvorming. 
 
VVD: Vraag 6: Rentetoerekening algemene reserve. 
De rentetoevoeging heeft een relatie met de verwachte inflatie. Door geen rente toe te voegen, gaat 
het financieel risico per saldo omhoog.  
a. In hoeverre is het advies van de commissie BBV bindend? 
b. Wat is de visie van het college hierachter in het licht van het feit dat dit eerder nooit mogelijk 

was? 
 
Het advies is niet bindend, het is een advies. Het luidt: de Commissie BBV adviseert vanwege 
het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie deze systematiek niet (meer) toe te passen 
(pagina 4 Notitie Rente 2017 Commissie BBV; zie www.commissiebbv.nl). Elke gemeente is vrij 
om dit advies naast zich neer te leggen, maar de argumenten (eenvoud, inzicht en 
transparantie) maken dat niet voor de hand liggend en de visie van het college is dan ook dit 
advies te volgen. De algemene reserve voldoet aan de risiconorm en een toevallige toevoeging 
op basis van rente is niet noodzakelijk. Overigens betrekt de aangepaste werkwijze de raad 
meer bij de omvang van toevoegingen en onttrekkingen van de Algemene Reserve. 
 
VVD: Vraag 7: buffer sociaal domein. 
Gelet op de technische mondelinge toelichting op de begroting zou er sprake zijn van twee 
begrotingen: een algemene begroting en een begroting sociaal domein.  
a. Hoe verhoudt zich dat met het uitgangspunt dat er geen aparte potjes gereserveerd worden?  
b. Wat is de prognose van de grootte van de buffer sociaal domein voor de periode 2017-2020? 
c. Wat is de prognose van de Algemene Reserve over deze periode? 
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a. Uw raad heeft besloten om de middelen van het Sociaal Domein in een afzonderlijke 

reserve onder te brengen. 
b. en c.  De prognose voor Sociaal Domein is dat deze in 2020 € 16 miljoen groot is en de 

Algemene Reserve in 2020 € 27 miljoen. U kunt de prognose terug vinden in de Bijlage 
Reserves 

 
VVD: Vraag 8: Bezuiniging cultuur. 
Uit de begroting valt niet exact duidelijk te maken waaruit het niet toepassen van de bezuiniging op 
Cultuur structureel gedekt wordt. Kunt u specifiek aangeven waar die € 400.000,- vandaan gehaald 
wordt?  
 
De ‘€ 400.000’ wordt niet uit één specifieke maatregel of budget gedekt. Het voorstel kan, net 
als andere wensen die een structureel karakter hebben, worden bekostigd doordat gebleken is 
dat de berekening van de bijdrage die we van het Rijk krijgen (de uitkering uit het 
gemeentefonds) op onderdelen te voorzichtig is geweest bij ons. Dit blijkt uit cijfers van de 
zogeheten meicirculaire. Een ander punt is dat de regels voor het maken van een begroting 
vanaf 2017 voor gemeenten iets veranderen. Een van de veranderingen is dat de rente die de 
gemeente verdient door het geld van de reserves, die ze op de heeft bank staan of die worden 
gebruikt voor de financiering van bepaalde projecten (bijv. grondexploitatie) en daaraan wordt 
toegerekend, niet meer mag toevoegen aan de reserves. In het verleden deden we dat 
gedeeltelijk wel. Omdat Den Helder in het verleden goed op zijn geld heeft gepast, hebben we 
een behoorlijke reservepositie en levert dat dus wel geld op. Ten slotte betalen we voor 
leningen die we nog hebben steeds minder rente. Dat levert uiteraard ook geld op. 

 
Vrije Socialisten: vraag 1 

Programma 4 onderwijs: 

Wat willen wij bereiken goed leerling vervoer 

Echter haaks erop staat het georganiseerde leerlingenvervoer meer inzetten op eigen kracht. Het is 

voor deze doelgroep soms al moeilijk genoeg? Hoe gaat dit zijn beslag krijgen( blz.26) 

 

In overleg met en toestemming van de ouder(s) worden kinderen/jongeren die daarvoor in 

aanmerking komen, getraind in het zelfstandig reizen met het openbaar vervoer of eigen 

vervoer. Dit gebeurt in het project “MEE op weg” van de stichting MEE & De Wering waar wij en 
de buurgemeenten Hollands Kroon en Schagen aan meedoen. 

 

Vrije Socialisten: vraag 2 

Programma 5: 

Zoveel mogelijk inwoners laten sporten. Hoe ziet het college dit voor zich. (5.1) 

 

Wij willen zoveel mogelijk inwoners laten sporten door voor zoveel mogelijk inwoners sport en 

bewegen toegankelijk te maken. Dat doen wij door het inzetten van subsidies bij 

sportverenigingen en Sportservice. Het Jeugd Sportfonds draagt bij aan de kans om meer 

kinderen uit minimagezinnen te laten sporten. Wij ondersteunen de aanvraag sportimpuls, 

waarbij projecten worden gesteund om inwoners die om wat voor reden dan ook weinig 

bewegen te stimuleren om te gaan bewegen. 

 

Vrije Socialisten: vraag 3 

Programma 6: 

2
De

 lasten voor de PGB worden op basis van ervaringscijfers 2015 in 2017 300.000 hoger geschat. 

Zijn de herindicatie ’s van de PGB nu op orde? (blz. 39) 
 

Alle herbeoordelingen van de voormalige AWBZ-voorzieningen van cliënten met 

overgangsrecht zijn uitgevoerd. Dit geldt voor zowel de leveringsvorm PGB als voor Zorg in 

natura. 

 

Vrije Socialisten: vraag 4 

Programma 8: 

Er staat op blz. 47 duidelijk dat het postkantoor een nieuwe bestemming krijgt. Hoe gaat dit dan 

ingevuld worden?(blz. 47) 

 

Conform in raadsinformatiebrief (RI16.0056) aangegeven, wordt in de komende maanden een 

marktverkenning uitgevoerd voor het voormalig postkantoor. In deze verkenning wordt met 

diverse marktpartijen gesproken over een mogelijke en haalbare toekomstige invulling van het 

object. De marktverkenning vormt de basis om de verkoopprocedure (tender) op te starten en 
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de herontwikkeling te starten. Concrete uitspraken over de toekomstige invulling kunnen dus 

nog niet worden gedaan.  

 

Vrije Socialisten: vraag 5 

Programma8: 

Het doen van opgave van vennootbelasting gebeurd in 2017 voor het eerst. Geeft dit geen problemen 

voor de meerjaren begroting er is immers niets gereserveerd? (blz.56) 

 
Op dit moment is de verwachting dat over 2016 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is 
door de gemeente. Echter elk jaar zal dit opnieuw beoordeeld moeten worden. Oftewel er is 
hier sprake van een continu proces. Niet alleen bij de begroting maar ook bij significante 
wijzigingen gedurende het boekjaar. 

 

Vrije Socialisten: vraag 6 

Op blz.90 lezen wij dat de financiële positie van de WSW en beschut werk niet bekend is 

Is er al duidelijkheid over Noorderkwartier? 

 

In het afgelopen voorjaar is de verkenning naar de toekomst van Noorderkwartier NV afgerond. 

Aan het einde van het tweede kwartaal heeft het portefeuillehoudersoverleg Kop van Noord-

Holland een samenwerkingsmodel voor de uitvoering van de participatiewet vastgesteld, 

waarbij de kennis en infrastructuur van Noorderkwartier NV behouden blijft voor de regio. In 

het vervolg hierop heeft het portefeuillehoudersoverleg Kop van Noord-Holland gevraagd om 

voor 1 januari 2017 een businesscase op te stellen voor dit samenwerkingsmodel. Bij het 

opstellen van de businesscase is ook Noorderkwartier NV zelf betrokken. 

 

Vrije Socialisten: vraag 7 

Op blz. 126: Staat berekening van kostendekkendheid van de leges algemeen . Er stat bij toe te 

rekenen kosten -2.705.000 aan overhead en omslagrente?  Is dit nodig zoveel? Daarmee komt de 

dekking uit op -38% 

 
Met ingang van het begrotingsjaar 2017 treedt het Wijzigingsbesluit Begroting en 
Verantwoording  (BBV) in werking. Als gevolg daarvan wordt de overhead centraal 
verantwoord in Programma 1 van de begroting. De enige lasten die in dit kader rechtstreeks op 
de taakvelden terecht komen zijn de kosten van overhead die direct te relateren zijn aan 
primaire taken. Op basis van de nieuwe BBV regels dient tevens de kostendekkendheid 
inzichtelijk te worden gemaakt.  
Op basis van de begrote baten en lasten op de primaire taken inzake de leges algemeen 
gecombineerd met de toerekening van het opslagpercentage overhead is tot de 
gepresenteerde dekking gekomen.  

 
Vrije Socialisten: vraag 8 
Verder op blz. 119 staat dat de Doggerswijk West niet kan worden afgemaakt. Wat gaat hier nu 
gebeuren? 

 
Op bladzijde 119 staan de ruimtelijke doelstellingen van het grondbeleid en daaronder valt het 
afmaken van de bestaande projecten waaronder Doggerswijk West. Omdat er nog geen grond 
verkocht is en er geen zicht is op een aantrekkende verkoop, kan de ontwikkeling van dit 
gebied niet worden afgerond. De gemeente loopt geen financieel risico door de positieve 
boekwaarde van deze grondexploitatie. Hierdoor heeft de gemeente de ruimte om de grond nog 
te laten liggen totdat kansen zich (in de toekomst) aandienen om grond te verkopen en het 
gebied verder vorm te geven.  

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 1 

Programma 1. Bestuur en middelen 

Blz. 12. 

Cocensus waar bestaat dat bedrag van 6 ton uit? 

Kan dit gespecificeerd worden? 

 

Op grond van de nieuwe BBV regels moeten in de programma’s de bedragen aangegeven 
worden van de verschillende belastingen/lokale heffingen.  

€ 601.217 is het deel van de lokale heffingen dat  in programma 1 staat vermeld. Daarnaast 
staat er nog € 19.943 in programma 3  en € 221.000 in programma 7. 
Samen is dit ruim € 840.000,- dit zijn de totale kosten die Cocensus in 2017 in rekening brengt 

aan de gemeente Den Helder voor de uitvoering en inning van alle belastingwerkzaamheden.  

Gespecificeerd:  
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a. heffing en invordering van de OZB, Lijkbezorgingsrechten, Leges, Precariorechten, 

Toeristenbelasting, Forensenbelasting, Rioolrechten en Afvalstoffenheffing; 

b. de uitvoering van kwijtscheldingen; 

c. administratie en afhandelen van bezwaar- en beroepszaken, WOB verzoeken en 

klachtafhandeling van genoemde heffingen; 

d. de uitvoering van de Wet WOZ, waaronder de administratie, taxatie, (her)waardering, 

vastlegging van vastgoedgegevens; 

e. verstrekken van informatie en gegevens. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 2 

Blz. 14. 

Lokale heffingen stijgen met 833.000, de toelichting in hoofdstuk 3 verduidelijkt voor ons niets. Graag 

een betere toelichting? 

 
De toelichting in hoofdstuk 3 heeft niet alleen betrekking op de lokale heffingen in programma 
1 maar ook in programma 3 voor een totaal bedrag van € 126.000. Met de vernieuwingen in de 
Bbv en IV-3 zijn de toeristenbelasting en forensenbelasting overgegaan van programma 1 naar 
programma 3. Verder is in de toelichting in hoofdstuk 3 ook rekening gehouden met de daling 
in de lasten. Dit buiten beschouwing houdende komt de stijging van de baten op € 959.000 dit 
wordt veroorzaakt door:  stijging inkomsten conform “Een sluitende begroting 2016-2019” voor € 242.000;  inflatiecorrectie van 0,45% ad € 61.000;  stijging door het ondernemersfonds ad € 656.000. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 3 

Programma 2. Openbare ruimte 

Blz. 16.  

Punt 2.5.2 

Wie bepaald dit? 

 

Dit is een van de doelstellingen van de doelenboom zoals die ook in de Kadernota was 

opgenomen. Het is een van de uitgangspunten vanuit beeldkwaliteit en kostenoverweging om 

het aantal verkeersborden en straatmeubilair alleen te plaatsen waar noodzakelijk.   

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 4 

Blz. 17. 

Nu begonnen wordt met de herinrichting van de Stationsvoorplein, hoever zijn de gesprekken met 

ProRail en de NS over de fietsvoorziening Stations voorplein?  

 

Tijdens het gesprek tussen ProRail en Zeestad is duidelijk geworden dat er zowel op 

straatniveau als in de kelder onder het station fietsparkeervoorzieningen blijven. Er is ruimte 

om op termijn het aantal fietsparkeerplaatsen eventueel uit te breiden. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 5 

Punt2.2.  

Het heeft de aandacht in de regio, maar krijgen wij medewerking vanuit de Provincie om de 

bereikbaarheid naar en in de gemeente te verbeteren? 

 

Via het programma De Kop Werkt! vindt koppeling/afstemming plaats met de 

Bereikbaarheidsstudie Den Helder die de provincie uitvoert. Gezocht wordt naar een 

samenwerking tussen regio en provincie gericht op concreetheid: ‘wat gaan we in 2017 
concreet doen’.   
 

Stadspartij Den Helder: Vraag 6 

Blz. 19  . 

De resultaten vanuit Destinatiemarketing, stichting top of Holland ( citymarketing ) blijven wat ons 

betreft ondoorzichtig. 

Blijven de resultaten niet achter bij de kosten? 

 

Ieder jaar wordt er door subsidiepartners verantwoording afgelegd over de uitvoering van de 

activiteiten en of de kosten binnen de gemaakte afspraken liggen. Voor wat betreft de 

subsidieverstrekking aan de citymarketingorganisatie Top van Holland is de subsidie de 

afgelopen jaren conform het  vooruitbetaalde bedrag (€ 45.000) vastgesteld. De DMO 

organisatie is pas dit jaar gestart. Door middel van tussentijdse overleggen, wordt (regionaal) 
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goed vinger aan de pols gehouden en is op dit moment geen sprake van dat de resultaten niet 

in de pas lopen met de gemaakte afspraken.  

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 7 

Programma 3. Economische zaken 

Blz. 21. 

Een duidelijk aanspreekpunt hebben voor ondernemers? 

Dit hebben wij toch al middels het rode loper team en het ondernemersloket? 

 

Ja de adviseur bedrijven (afd. Ruimte en Economie) is het eerste aanspreekpunt en zorgt dat 

het rode loper team zo nodig bijeen komt. Er wordt nauw samengewerkt met het 

ontwikkelingsbedrijf NHN (bedrijvenloket Kop van Noord-Holland) en de Port of Den Helder.  

 
Stadspartij Den Helder: Vraag 8 

Hoe ziet u, een subsidiemogelijkheid bieden voor bedrijven op de bedrijventerreinen de haven en 

Westoever en de Schooten? 

Is het nodig dat wij de ondernemers gaan subsidiëren, hoort dit niet gewoon bij het goed 

ondernemerschap? 

 

De subsidieregeling van de provincie Noord-Holland waarbij het mogelijk is om max € 15.000
 
te 

ontvangen als bijdrage in de kosten voor verbetering van (de gevel en het terrein)  het aanzien 

van bedrijfspanden beoogt om oudere bedrijventerreinen ‘up to date’ te houden en veroudering 
en verpaupering zoveel mogelijk tegen te gaan.  

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 9 

Blz 22. 

Het stimuleren van een intensieve samenwerking, tussen gemeente ondernemers en het onderwijs is 

een prima zaak. 

Hoe denkt het college de raad hierover te rapporteren? 

 

Zoals beschreven valt deze activiteit onder het programma De Kop Werkt! Aan de raad zal 

worden gerapporteerd op dezelfde wijze waarop altijd over De Kop Werkt! wordt gerapporteerd. 

Bovendien zijn het programma De Kop Werkt! en het regionale programma Aansluiting 

Onderwijs-Arbeidsmarkt onderwerpen in de Regionale Raadscommissie. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 10 

Punt 3.3.1 

De routekaart van PoDH spreekt nog steeds van de NO variant zeehavenontwikkeling, dit  is een 

mogelijkheid om de haven uit te breiden en er wordt gesproken over “Building with Nature” spreken 
we hier over hetzelfde.  

Hoe kansrijk denkt het college dat deze ambitie is? 

 

Building with Nature is een lange termijn project met twee sporen. Enerzijds ondersteunt het 

het ecologische doel van een goede vismigratie.Anderzijds betreft het de ambitie van de aanleg 

van zeearmen waarmee de havenmonding verder buiten de bestaande haven komt te liggen. 

Het project is een verkennende fase, maar speelt in de lange termijnvisie op de haven een 

grote rol. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 11 

Punt 3.4. 

De stadspartij wil graag weten hoe hier vorm aan gegeven wordt of gaat worden en hoe de effectiviteit 

hiervan inzichtelijk gemaakt gaat worden? 

Wat denkt het college te kunnen doen voor de €5000.00 voor het bedrijvenloket? 

 

De €5.000.- is bedoeld voor de verzelfstandiging van de markt. Ieder jaar krijgt Stichting Markt 

een (afbouwende) bijdrage van de gemeente.   

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 12 

Punt 3.5. 

De Stadspartij wil inzicht hebben in het effect van de activiteiten van  Cultuur makelaarsfunctie en wil 

meer zichtbaarheid van het effect van Destinatiemarketing door DMO Holland boven Amsterdam en 

de Citymarketing door Top van Holland 
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Via raadsinformatiebrief van 2 augustus 2016 nr. RI16.0094 bent u uitvoerig geïnformeerd over 

de rolverdeling citymarketing, destinatiemarketing (en het NBTC) en het verankeren van de 

taken van de cultuurmakelaar, als belangrijke spil en verbindende link in de praktische 

organisatie omtrent evenementen, binnen de stichting Top van Holland.  

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 13 

Zit er een logica achter het plannen van evenementen in Den Helder en kan dit inzichtelijk worden 

gemaakt? 

 

Organisaties en ondernemers die evenementen organiseren bepalen in eerste instantie zelf de 

datum waarop publieksactiviteiten plaats zullen vinden. Zij houden daarbij afhankelijk van de 

doelgroep rekening met bijvoorbeeld het seizoen, vakantieperiodes, feestdagen, andere 

evenementen (regionaal, nationaal) enz. Bij het verkrijgen van een gemeentelijke vergunning 

wordt vooral vanuit oogpunt van veiligheid in overleg met de veiligheidsregio en de 

organisator gekeken naar ongewenst samenvallen van grootschalige (regio)evenementen. Via 

de website van de citymarketingorganisatie ‘Den Helder Kust de Zee’ wordt informatie gegeven 
over de diverse evenementen en activiteiten in Den Helder en Julianadorp. We onderkennen 

dat de meeste evenementen worden georganiseerd van april/mei tot oktober. Om te komen tot 

een zo groot mogelijke diversiteit in het evenementenaanbod en om een betere spreiding te 

bewerkstelligen (verlenging van het toeristenseizoen) zal de functie van cultuurmakelaar een 

belangrijke rol gaan spelen. De citymarketingorganisatie koppelt zoveel mogelijk (m.n. bij niet 

commerciële-) evenementen en activiteiten die bijvoorbeeld op dezelfde dag of weekeinde 

vallen d.m.v. gezamenlijke promotie en marketing aan elkaar. Ook het binnenhalen van voor 

Den Helder belangrijke events, juist in bijvoorbeeld de winterperiode, past bij de functie van 

cultuurmakelaar.        

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 14 

Programma 4. Onderwijs 

Blz. 27. 

Peuters die nu niet naar een een voorschoolse voorziening gaan en geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag. 

Over welke peuters hebben wij het hier? 

 

Dit zijn peuters van ouders waarvan één van beide of beide ouders geen loonvormende arbeid 

verricht of verrichten. De gedachte van de rijksoverheid is hierbij dat in die situatie de niet 

werkende ouder de dagelijkse zorg voor het kind heeft en er dus geen beroep op 

kinderdagopvang wordt gedaan. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 15 

Peuters uit niet status houdende gezinnen.  

Wordt dit niet betaald vanuit het COA? 

 

De kosten van voorschoolse voorzieningen voor peuters uit niet-status houdende gezinnen 

worden niet door het COA betaald. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 16 

Programma 5. Sport, Cultuur en Recreatie 

Blz. 30. De inkomenstoets v.w.b. het Jeugd Sport Fonds en Jeugd Cultuur Fonds conform Hollands 

Kroon invoeren! 

Hebben we als gemeente inzicht in de geldstromen en of deze terecht komen waar ze nodig zijn? 

Hoe zit het met privacy van betrokkenen als de gemeente dit niet in eigen hand heeft?  

 

We overwegen voor het komende subsidiejaar een verdere aanscherping van de 

inkomenstoets in te voeren, praktisch uitvoerbaar en uiteraard binnen de bestaande wet- en 

regelgeving.  

Door de invoering van scherpere voorwaarden bij subsidieverlening hebben we een goed beeld 

gekregen van waar de middelen terecht komen en hoe deze besteed worden.  

Privacywet- en regelgeving beschermt burgers enerzijds en maakt anderzijds, binnen de 

grenzen van de wet en/of met instemming van de burger zelf, zaken mogelijk. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 17 

Blz. 31. 

Punt 5.3.2. 

Budgetovereenkomst met de Kampanje, waarom alleen met de Kampanje? 
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Opmerking:   Koningsdag ook meer in de stad, omdat de binnenstad leek uitgestorven afgelopen jaren  Dag v/d Muziek afstemmen met binnenstad en soepele overgang naar avond 

 

De Kampanje wordt specifiek benoemd omdat zij  als gevolg van haar verhuizing naar 

Willemsoord een prominentere rol kan spelen op Willemsoord. Maar onder  punt 5.3.2. 

benoemen wij ook andere subsidiepartners zoals KopGroep Bibliotheken en Triade. Ook met 

hen hebben wij budgetovereenkomsten.   

 

Koningsdag en Dag v/d Muziek betreffen evenementen. Hier hebben wij geen specifieke 

afspraken over in de budgetovereenkomsten met de culturele instellingen en daarmee dus ook 

geen directe sturing. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 18 

Blz. 33. 

De € 1.6 miljoen voor de post media. 
Wat mogen wij daar voor verwachten? 

 

Hier valt de subsidie voor KopGroep Bibliotheken onder. Daarbij worden de volgende 

(wettelijke) taken uitgevoerd: 
1. Beschikbaar stellen van kennis en informatie.  
2. Er worden mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie aangeboden. 
3. Bevorderen van lezen en inwoners kennis laten maken met literatuur. 
4. Organiseren van ontmoeting en debat. 
5. Inwoners laten kennis maken met kunst en cultuur.  

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 19 

Programma 6. Sociaal domein 

Blz. 36.  

Punt 6.2.3. 

Hoe wordt het extra aandacht uur thuishulp door de bank genomen ingevuld? 

Heeft het college hier inzicht in?  

 

Wij hebben een eerste indruk van de wijze waarop het extra aandachtsuur, dat sinds juli 2016 

wordt aangeboden, wordt ingezet. Het merendeel van de cliënten kiest voor een voortzetting 

van de ondersteuning in het huishouden. Een kleiner deel kiest voor een invulling op een wijze 

die tegemoet komt aan vrijetijd besteding, ontmoeting en praktische ondersteuning. De 

gegevens van de aanbieders geven nu nog onvoldoende houvast voor conclusies. Wij komen 

hiermee na het einde van de pilot, eind van dit jaar. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 20 

Zijn er al aanzetten tot afspraken om de overgang 18-/18+ v.w.b. integrale aanpak jeugdhulpverlening 

te verbeteren? 

 

Om een integrale aanpak mogelijk te maken hebben wij een hulpaanbod ingekocht 

(begeleiding, dagbesteding en kort verblijf/respijtzorg) dat kan doorlopen na de 18
e
 verjaardag. 

Dit onderwerp maakt deel uit van de regionale inkoopstrategie voor de komende jaren en staat 

op de bovenregionale transformatie agenda voor specialistische jeugdhulp van gemeenten en 

aanbieders (Noord-Holland Noord). 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 21 

De kostendaling van 30% op residentiële hulp door preventie is mooi. 

Over wat voor bedragen praten wij hier en rekenen wij ons hier niet rijk mee?  

Hoe kunt u dit rijmen met overschot  voor het JAT en het VAT Blz 39? Wat is hier de nieuwe 

bestemming van geworden? ( overleg Pieter ) 

 

De kostendaling van 30% op residentiële hulp ten opzichte van 1 januari 2014 is een landelijke 

transformatiedoelstelling die is overgenomen in de bovenregionale transformatieagenda 

specialistische jeugdhulp van Noord-Holland Noord. De regio’s willen deze doelstelling per 31 
december 2018 bereiken. Een bovenregionale nulmeting moet nog uitwijzen welke kosten in 

2014 (dus vóór de decentralisatie) voor residentiële hulp zijn gemaakt. Voor Den Helder zou de 

kostendaling ongeveer € 400.000 kunnen bedragen. We rekenen ons niet rijk, want een deel 
van dit geld moet eerst worden geïnvesteerd in de ombouw en afbouw van residentiële 
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voorzieningen en in preventie door het intensiveren van specialistische ambulante jeugdhulp. 

Mogelijk is er de eerste jaren zelfs sprake van een kostenstijging. 

 

Waar in de begroting JAT & VAT staat, is dat een verouderde aanduiding voor het 

schoolmaatschappelijk werk. In de begroting van Den Helder was het totale bedrag voor de 

regio opgenomen, waarbij achteraf met de andere gemeenten werd verrekend. In de begroting 

2017 staat het netto bedrag voor Den Helder.  

 
Stadspartij Den Helder: Vraag 22 

Blz. 37. 

Tabel 14 verbonden partijen 

Wat zijn de effecten van de gemeentelijke bijdrage op  gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-

Holland? 

 

Met de gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 

Kop van Noord-Holland worden mensen met een Wsw-indicatie en mensen met een indicatie 

Beschut werk, die daardoor niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, aan het werk 

geholpen. De gemeentelijke bijdrage betreft de salariskosten van deze (300) personen. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 23 

Blz. 77 

Punt 2.9 

In de tabel 34 staat afstoten 83 appartementen Drs. Bijlweg/Zuijderhorn. 

Is dit nog steeds actueel? 

 

Vooralsnog zijn er geen concrete ontwikkelingen inzake de Zuyderhorn appartementen. Bij 

opstellen van de nota ‘afstoten gemeentelijke gebouwen’ is in 2011 de Zuyderhorn 
gecategoriseerd als ‘op termijn af te stoten’. In 2017 wordt de vastgoedportefeuille opnieuw 

tegen het licht gehouden, waarbij ook het behoud van Zuyderhorn wordt afgewogen.  

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 24 

Niet meer toevoegen rente algemene reserve. 

Waarom dit niet al in te voeren in 2017. 

 
De invoering van de voorschriften en adviezen uit de nieuwe Notitie rente 2017 van de 
Commissie BBV mag plaatsvinden per 1 januari 2018.  Daarom is voorgesteld om dit per 2018 
in te laten gaan. Er zijn geen bezwaren om dit per 2017 in te voeren. Dat is een keuze. 

 

Stadspartij Den Helder: Vraag 25 

Waar is de post achterstallig onderhoud stadhuis gebleven? 

 
Er bestaat een voorziening groot onderhoud waarin onder meer bedragen voor onderhoud van 

het huidige stadhuis gestort worden, maar ook voor andere gemeentelijke vastgoedobjecten. 

Vanwege uitblijven van een besluit over de herhuisvesting is er terughoudend omgegaan met 

uitgaven van de aan het stadhuis gerelateerde middelen. Inmiddels is er een actie ingezet om 

voor al het  in gemeentelijk beheer zijnde onroerend goed de meerjarenonderhoudsplanning te 

actualiseren. Deze actualisatie zal dit jaar afgerond worden.  

 
GroenLinks: vraag 1 

Inleiding blz.5 

Het College geeft aan dat, na het tegen het licht houden van de Strategische visie, er aanleiding is 

daarbinnen accenten aan te brengen die extra aandacht verdienen. 

Kan het College aangeven welke deze accenten zijn? 

Is het College het met ons eens dat voor je accenten aanbrengt, je het eens moet zijn over de visie? 

 

Het belichten van de Strategische Visie heeft opgeleverd dat uw raad de doelen van 

Strategische Visie 2020 onverkort overeind houdt. Vanuit dat gegeven hebben wij in het 

bestuursakkoord beschreven op welke wijze wij deze doelen  dichterbij willen brengen. Daarbij 

hebben wij de accenten benoemd op het terrein van ruimte en wonen, economie en 

werkgelegenheid, samenleving, sociale structuur en veiligheid en financiën en bestuur en 

organisatie. Graag verwijzen wij naar dit bestuursakkoord. 

 

GroenLinks: vraag 2 

Bestuur en ondersteuning blz. 10 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Hier geeft het college aan dat stapsgewijs een zaakgerichte werkwijze wordt ingevoerd. 

Wat bedoelt het College hier precies mee en hoe rijmt u dit met “de cliënt staat centraal”? 

Bent u het met ons eens dat elke “zaak” over mensen gaat? 

 
Gemeente Den Helder heeft gekozen het zaaksysteem per proces in te richten, sommige 
organisaties kiezen voor een zgn. 'big bang' waarbij alle processen direct en tegelijkertijd live 
gaan, deze keuze heeft Den Helder niet gemaakt. Processen gaan hier pas 'live' na goedkeuring 
van de proceseigenaar en na voldoende training van alle deelnemers aan het proces. 
 
Binnen deze processen staat de klant centraal, we richten ons in eerste instantie op de 
klantprocessen, bijvoorbeeld via de formulieren op de vernieuwde website. 
Vanzelfsprekend gaan zaken vooral over mensen, zowel de externe als de interne klant staan 
centraal. Doel is om procesgericht digitaal samen te werken waarbij op eenvoudige wijze 
informatie gedeeld kan worden en processen optimaal efficiënt kunnen worden uitgevoerd. 

 

GroenLinks: vraag 3 

Openbare ruimte blz. 16 

Doelenboom 2.1 

Bij 2.1.2 geeft het college aan voor goede fietsstallingen bij station en centrum te gaan. 

Voor GroenLinks is een goede fietsenstalling een bewaakte fietsenstalling. Wordt dit door het college 

hierbij vastgesteld? 

 

In de plannen voor de binnenstad wordt op dit moment niet voorzien in een bewaakte 

fietsenstalling. De bestaande voorziening bevindt zich in bewaakte vorm onder het station.  

 

GroenLinks: vraag 4 

Doelenboom 2.7 Een veilig gebruik van de wegenstructuur. 

Dit is een nieuw doel in vergelijking met de kadernota. 

Wat wordt hier precies mee bedoeld en waarom is het toegevoegd? 

 

Deze opmerking is reeds in de Kadernota 2016 vermeld.  

Uitgangspunt is dat zowel de bestaande als nieuwe infrastructuur door iedereen veilig gebruikt 

moet kunnen worden en dat de wegbeheerder zich bijvoorbeeld inspant om langs doorgaande 

wegen vrijliggende fietspaden te realiseren. 

 

GroenLinks: vraag 5 

In de doelenboom in de kadernota stonden nog als doel “gewenste kwaliteitsniveau bereiken” en 
“bijdragen aan het behalen van de doelstellingen energieakkoord”. 
Deze doelen vindt GroenLinks niet terug in de doelenboom in deze begroting. 

Heeft het College deze doelen niet meer? 

 

Het college onderschrijft de doelen van het energie-akkoord en werkt er op dit moment ook 

volop aan in samenwerking met de andere gemeenten in NHN. 

Er lopen momenteel twee projecten:  stimulering aanpak particulier woningvoorraad en 

stimulering aanpak energiemaatregelen bij bedrijven. 

Daarnaast zal in de raadsinformatieavond op 31 oktober de eerste discussie plaatsvinden met 

betrekking tot de motie die de raad 6 juli heeft aangenomen. 

Met betrekking tot energiebesparing zijn wij al geruime tijd bezig met verduurzaming van de 

openbare verlichting door het energie- en materiaalverbruik naar beneden te brengen door LED 

lampen te gebruiken. Die verbruiken veel minder energie en gaan veel langer mee dan 

conventionele verlichting. 

Ook zijn wij op dit moment bezig met een andere wijze van afvalinzameling. Focus hierbij is 

75% bronscheiding in 2020. Daardoor belandt er minder restafval in de verbrandingsovens van 

HVC en is de CO2 uitstoot substantieel lager. 

 

GroenLinks: vraag 6 

Economische zaken blz. 21 

3.1 vijfde bullit, Een subsidiemogelijkheid bieden voor bedrijven etc. 

Gaan we nu bedrijven subsidiëren? 

 

Zie de beantwoording van vraag 8 van de Stadspartij.  

 

GroenLinks: vraag 7 

Onderwijs blz. 26 
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4.1.2 Adequaat leerlingenvervoer. 

 Bij wat willen we bereiken geeft het College aan mogelijke belemmeringen om naar school te gaan wil 

opheffen. 

Alleen maar toe te juichen! 

Verbazend is dan wel bij “wat gaan we er voor doen” er nadrukkelijk ingezet wordt op de eigen kracht 
en het zelf organiserend vermogen. 

Bent u het met ons eens dat het genoemde doel hiermee direct weer wordt afgezwakt? 

 

Het opheffen van belemmeringen kan op meerdere manieren. Eén daarvan is georganiseerd 

vervoer aanbieden. Dat doen we. Een andere manier is een beroep doen op de eigen kracht. Er 

loopt een project ‘MEE op weg’ waarin kinderen worden getraind om zelfstandig met het 
openbaar vervoer of met eigen vervoer te reizen. Via deze manier worden belemmeringen om 

zelfstandig naar school te reizen door training weggenomen. Een derde manier zien wij in het 

aanspreken van het zelforganiserende vermogen van ouders en hun netwerk conform de WMO-

doelen.  

 

GroenLinks: vraag 8 

Sociaal Domein. 

In de doelenboom in de kadernota  werd vermeld “Buurtbemiddeling”. 
Deze duurzaam financieren. 

Dit doel is niet meer terug te vinden en deze begroting. 

Waarom is dit geen doel meer? 

 

Het project Buurtbemiddeling is inmiddels voorzien van een structurele dekking. Om die reden 

is het, hoewel nog steeds een beleidsdoel, niet meer opgenomen in de doelenboom.  

 

GroenLinks: vraag 9 

Blz. 35 6.2. Wat gaan we daarvoor doen? Achtste bullit: 

Hier wordt aangegeven bij de hulp Jeugd en WMO de professionele hulpverlening meer gebruik gaat 

maken van informele hulp door eigen netwerk en/of vrijwilligers. 

Bent u het met ons eens dat dit een gevaarlijke ontwikkeling is nu de hulpvragen steeds complexer 

worden ? 

Dat dit ook ten koste gaat van de kwaliteit? 

 

Professionele hulpverlening / behandeling wordt als maatwerk op grond van een indicatie 

ingezet. Deze hulp voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en de eisen die bij de inkoop zijn 

gesteld. Informele hulp door het eigen netwerk en/of vrijwilligers wordt niet in plaats van 

hulpverlening of behandeling ingezet, maar ter ondersteuning van of aansluitend op. 

 

GroenLinks: vraag 10 

Blz. 36 6.2.5 

Wat gaan we daarvoor doen? Vijfde bullit; 

Verscherpen van toezicht op de kwaliteit etc…… 

Hoe gaat het  

College dit doen? 

  5
e
 bullit  

Verscherpen van toezicht op de kwaliteit van jeugdhulpinstellingen en producten die 
geleverd moeten worden.  

 
Om het toezicht op de kwaliteit nog verder te verscherpen voeren we managementgesprekken 
en klanttevredenheidsonderzoeken uit. We monitoren rechtmatigheid  en doelmatigheid. 
Regionaal onderzoeken we op welke wijze we het toezicht nog kunnen verbeteren. Dit in 
samenhang met het toezicht van de landelijke inspecties. 

 

GroenLinks: vraag 11 

Blz. 38 Wat gaat dat kosten. 

Kan het college aangeven waarom er in 2017 niets aan de reserves wordt toegevoegd, terwijl er alle 

andere jaren wel reserves worden toegevoegd? 

 
Een terechte vraag die meegenomen wordt in het onderzoek dat momenteel loopt naar de 
juiste toepassing van het door de Raad vastgestelde financiële kader. Zie ook de 
beantwoording van  vraag 7 van de VVD. De uitkomst wordt verwacht in de eerste helft van 
oktober en de uitkomst kan leiden tot een voorstel om de begroting op dit punt te wijzigen. 
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GroenLinks: vraag 12 

Blz. 39 Maatwerkvoorzieningen WMO. 

Voor deze post wordt 170.000 euro lager begroot. 

De reden daarvoor is dat er minder beroep om de voorziening gedaan wordt. 

Is  het College het met ons eens dat dit een discrepantie lijkt met de maatschappelijke 

ontwikkelingen? 

Mensen worden ouder en moeten langer thuis blijven wonen. De verwachting is dan toch dat er meer 

een beroep gedaan zou worden op de voorziening? 

Zou het niet aannemelijker zijn dat de hoge eigen bijdrage de mensen er van weerhoudt aanvragen te 

doen? 

 
De lagere raming volgt de kostenontwikkeling zoals die zich in 2015 en 2016 aandient. Er zijn 

effecten, zoals door u benoemd, die de kosten doen stijgen en er zijn effecten die de kosten 

doen afnemen. Deze kosten verlagende effecten zijn het gevolg van de WMO-beleidsdoelen. 

Aan het einde van dit jaar verwachten wij de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek naar de 

onderbesteding die in 2015 binnen het sociaal domein zichtbaar was. In dit onderzoek wordt 

ook het mogelijke effect van zorgmijding als gevolg van eigen bijdrageheffing meegenomen. 

 

ChristenUnie: vraag 1 

Op pagina 11 wordt in  “wat willen we bereiken” gezegd dat er sprake moet zijn van “minder misdrijven 
en overtredingen”. Kan dat gekwantificeerd worden? 

 

De cijfers van de misdrijven en overtredingen worden bijgehouden door de politie. Op die 

manier wordt dit gekwantificeerd en dit kan besproken worden in de commissie. Elk jaar wordt 

in het begin van het jaar het veiligheid jaarprogramma besproken en tijdens die bespreking kan 

hier ook aandacht voor zijn. 

 

ChristenUnie: vraag 2 

In het algemeen lijken de indicatoren zonder enige ambitie, door ze voor de hele bestuurlijke periode 

op dezelfde waarde te stellen. Kan dat niet scherper geformuleerd worden? 

 

Deze indicatoren zijn nieuw en wettelijk verplicht opgelegd door de commissie BBV. De inzet 

voor dit jaar is voornamelijk gericht geweest om te voldoen aan deze verplichting. Voor 

programma 6 is een voorzet gegeven om een ontwikkeling te presenteren. De ambitie is om dit 

voor alle programma’s te doen en dit in volgende rapportages te verwerken. 
 

ChristenUnie: vraag 3 

Er is niet zichtbaar gemaakt waar de niet uitgevoerde bezuinigingen op het cultuurplatform nu terecht 

komen. Overigens was voor dit jaar ook een bezuiniging ingeboekt. Wat gaat daar mee gebeuren? 

 

De bezuiniging  voor 2016 kon gerealiseerd worden uit de vrije ruimte in dit programma. 

 

ChristenUnie: vraag 4 

Wat is de visie achter het slopen van 63 app. Aan Zuyderhorn? Is dat het totale 

appartementencomplex? 

 

Vooralsnog zijn er geen concrete ontwikkelingen inzake de Zuyderhorn appartementen. Bij 

opstellen van de nota ‘afstoten gemeentelijke gebouwen’ is in 2011 de Zuyderhorn 

gecategoriseerd als ‘op termijn af te stoten’. In 2017 wordt de vastgoedportefeuille opnieuw 
tegen het licht gehouden, waarbij ook het behoud van Zuyderhorn wordt afgewogen. 

 

ChristenUnie: vraag 5 

Op pag. 83 wordt gesproken over lening aan de schouwburg van €1,3 mio. Ook in de exploitatie van 
Zeestad wordt gesproken van een bedrag van €1 mio. Cumuleren deze bedragen of is de €1,3 het 
totaal aan leningen aan de schouwburg? 

 

Stichting De Kampanje heeft geen lening lopen bij Zeestad CV/BV. Bij de verzelfstandiging 

heeft De Kampanje van de gemeente een lening gekregen van € 2,5 miljoen, waarop jaarlijkse 

aflossing plaatsvindt. Daardoor heeft de lening op dit moment een omvang van € 1,3 miljoen.  

 

ChristenUnie: vraag 6 

Op pag. 98 staat dat Willemsoord voor zowel ’16 als ’17 geen zwarte cijfers haalt. Dit is in 
tegenspraak met de prognose van Willemsoord zelf. Kunt u dat verklaren? 
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Dit is nog onderdeel van overleg tussen de gemeente en Willemsoord BV. In de exploitatie 

schrijft Willemsoord BV zwarte cijfers. Er ligt echter nog een vraagstuk met betrekking tot het 

onderhoud, dat zijn weerslag kan hebben. 

 

ChristenUnie: vraag 7 

Pag. 105 Baggerbeheer bv voldoet niet aan de afspraken met betrekking tot het aanleveren van 

actuele cijfers. De risico’s hier zijn groot, gezien de wel bekende cijfers. Wat gaat u doen om 
Baggerbeheer tot begrotingsdiscipline te brengen?  

 

Baggerbeheer BV heeft informatie nodig van Milieupark Oost om de eigen jaarrekening te 

kunnen vaststellen. Deze informatie is nog niet beschikbaar. Schenario’s voor een gehele of 
gedeeltelijke afbouw van de bedrijfsvoering van Milieupark Oost zijn nog in onderzoek. 

Baggerbeheer Den Helder  BV participeert voor 50% in Milieupark Oost en kan alleen in overleg 

met de medeaandeelhouder tot besluitvorming te komen. Dat overleg is nog niet afgerond. 

 

ChristenUnie: vraag 8 

Op pag. 112 wordt gesproken van een evaluatie over ontwikkelingsmaatschappij NHN die in juli 

bekend zou zijn? Hoe staat het hier nu mee? 

 

De evaluatie wordt geagendeerd voor de aandeelhoudersvergadering eind oktober. Over het 

resultaat wordt u door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 4 oktober 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


