
TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) over de begroting 2021 – 2024. 

 

DATUM VERGADERING: 10 november 2020 FRACTIE: D66 DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 4 oktober 2020 

 

 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 23/24 Kunt u toelichten hoe door een gereedmelding van een 

investering 2020 hogere kapitaallasten ontstaan. 

 

Conform de financiële verordening ontstaan kapitaallasten van 

een nieuw activum bij de gereedmelding. In dit geval leidt de 

gereedmelding van het multifunctioneel centrum/De Bloeiende 

Perelaar in 2020 tot opname van kapitaallasten in 2021 

conform raadsbesluit, wat tot een afwijking ten opzichte van de 

begroting 2020 leidt. Er is geen sprake van overschrijding van 

het krediet. 

 

2 25 Waarom raamt u geen stijging bij het aantal 

bibliotheeklidmaatschappen onder de 18 jaar. 

 

Dit is een redelijk constante factor binnen de bibliotheek-

lidmaatschappen en de bibliotheek zet in eerste instantie ook 

in op het behoud van het aantal lidmaatschappen. Jaarlijks 

stoppen er ongeveer evenveel lidmaatschappen uit deze 

categorie als dat er nieuwe jeugdlidmaatschappen bij komen. 

 

3 40/41 Kunt u toelichten hoe en waarom onderdelen van het GGVP 

naar de uitwerking van de dorpsontwikkelingsvisies worden 

verplaatst en dat daarnaast een integraal verkeersplan door 

de nieuwe gemeente wordt opgepakt, dus vanaf 2022? 

 

Projecten uit het GVVP worden in de uitwerking van de 

dorpsontwikkelingsvisies verder opgepakt om een integrale 

benadering en relevantie met de lopende/ voortschrijdende 

gebiedsontwikkelingen te kunnen waarborgen. In het licht van 

de nieuwe gemeente zal in 2021 een start gemaakt worden 

met een integraal verkeersplan, waarin de mobiliteitsopgave, 

die er voor Beemster en Purmerend ligt, integraal benaderd 

wordt. 

 

4 52/53 Kosten bestuurlijk fusie worden geraamd op €100,000,- en 

incidenteel op €150.000,-. Voor archiefkosten zijn de 

bedragen 44 en 24K. Kunt u toelichten of deze bedragen 

betrekking hebben op verschillende zaken of dat er overlap 

is. 

Het  bedrag van € 100.000,- is zoals opgenomen in de 

begroting bedoeld voor het organiseren van een afscheid met 

inwoners, raad, bestuur etc. in verband met de bestuurlijke 

fusie en hiermee een afwijking van voorgaand jaar.  
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 Het incidentele bedrag van € 150.000,- bestaat uit genoemd 

budget ad € 100.000,- en de € 50.000,- die vanaf 2019 

opgenomen is in de begroting in verband met het realiseren 

van de bestuurlijke fusie voor de jaren tot aan de fusie. Voor de 

€ 24.000 is er sprake van overlap, dit bedrag maakt onderdeel 

uit van de € 44.000.  Het bedrag heeft betrekking op de 

digitalisering van de bouwdossiers die zullen worden 

overgebracht naar het E-depot. 

 

5 58 Kunt u toelichten hoe een hogere toe te rekenen rente 

boekwaarde leidt tot een positief saldo voor de begroting. 

 

Een hogere toe te rekenen rente boekwaarde leidt niet tot een 

positief saldo voor de begroting, maar tot een voordeel bij de 

algemene dekkingsmiddelen. Een hogere toe te rekenen rente 

boekwaarde leidt tot hogere lasten bij de programma's en 

lagere lasten bij de algemene dekkingsmiddelen. Een verschil 

in de raming voor de per saldo werkelijk te betalen rente heeft 

wel invloed op het begrotingssaldo. 

 

6 66 Bij de tabel kostendekkendheid staat bij de post toe te 

rekenen kosten een sterretje, dus dient een toelichting te 

volgen. Kunt u deze alsnog geven. 

 

De toe te rekenen kosten betreffen bij de afvalstoffenheffing en 

het rioolrecht de kosten van straatreiniging. Bij de Wabo leges 

betreft dit de kosten van de Veiligheidsregio. 

 

 

 

 


