
Technische vragen over in de raadscommissie of de gemeenteraad van Beemster geagendeerde onderwerpen  

 

DATUM VERGADERINGEN: 10 november 2020 FRACTIE: VVD DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 28 oktober 2020 (vraag 1) en 

3 november (vraag 2 en 3, gewijzigd) 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 Raad 

ingekomen 

stukken, stuk 

12 

De oproep van de UN Women Nederland is o.a. aan de 

gemeenten om mee te doen aan de campagne ‘Orange the 

World’ om aandacht te vragen voor de strijd tegen geweld 

tegen vrouwen. Het thema van dit jaar is: Iedereen moet 

geweld kunnen melden, overal en altijd. Nu door de 

coronacrisis de spanningen thuis kunnen oplopen en 

huiselijk geweld meer verborgen blijft, is de urgentie om 

hier aandacht voor te vragen nog groter.  

Onze vragen zijn: 

1. Is de gemeente Beemster al van plan om, net als de 

gemeente Purmerend, hier ook aan mee te doen? 

2. Zo nee, zou het college hier aan mee willen werken 

door bijvoorbeeld het gemeentehuis oranje te 

verlichten? 

 

De gemeente Beemster zal, net als de gemeente 

Purmerend, meedoen aan de Orange The World 

campagne. Hiervoor zal het gemeentehuis van Beemster 

oranje uitgelicht worden gedurende de campagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Raad, punt 

11, belasting-

maatregelen 

Kunt u aangeven of er achterstanden zijn in uw belasting 

ontvangsten van de gecombineerde aanslag 2020 ten 

opzichte van eenzelfde moment vorig jaar van de 

gecombineerde aanslag 2019? 

 

Indien ja, kan dit 1 op 1 worden aangemerkt als het 

resultaat van COVID19 of ziet u andere oorzaken dat u nu 

minder lokale belasting ontvangen heeft dan vorig jaar.  

 

Bestaat de (eventuele) achterstand in ontvangen 

belastingen uit uitgestelde betalingen aan de gemeente of 

zijn het on-inbare lokale belasting ontvangsten? 

Voor alle voor belastingjaar 2020 opgelegde aanslagen 

gemeentelijke belastingen en leges staat het bedrag aan 

openstaande belasting nu op 19,79% van het totaal. 

Dat lijkt heel veel, maar dat is schijn omdat er nog drie 

automatische incassoruns gaan plaatsvinden.  Als we puur 

kijken naar de bulkrun gemeentelijke belastingen 2020 

Beemster van eind februari dan is het percentage 17,39%.  

Als we nu de vergelijking maken met 2019 dan zien we dat 

het totale openstaande percentage op 1 oktober 2019 

15,77% was en voor de grote run gemeentelijke 

belastingen 16,79%. 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

 Voor gemeentelijke belastingen lopen we dus minder dan 

een procent achter op de verwachting. Één procent 

vertegenwoordigt ongeveer € 40.000,-.  

 

Er is ook nog naar het Corona effect in Beemster gekeken. 

Er is een lijst gemaakt met grote openstaande posten in 

Beemster. 

Daar komt een bedrag uit van € 35.000,-. Dat is dus in lijn 

met de al eerder genoemde € 40.000,-.  

 

3 Raad 11 U stelt voor om de lokale heffingen 2021 te verhogen met 

1,8% volgens de geldende CPI (januari 2020).  

 

Onze vragen zijn: 

 

a. Kunnen wij puur technisch gezien besluiten om geen 

indexering toe te passen op alle leges voor 2021? 

 

b. Als dit technisch mogelijk is, wat zou de financiële 

impact op de voorliggende begroting 2020-2024 zijn 

(dus Euro’s)?  

 

 

 

 

 

 

a. Dit is een politieke keuze. 

 

 

b. Het effect is € 47.000,- nadelig. 

Het effect van het niet indexeren van de leges is € 10.000 

nadelig, wat dan binnen de begroting opgelost moet 

worden. 

 

NB: het eerdergenoemde bedrag van € 47.000 nadelig is 

het bij niet indexeren van alle lokale belastingen. 

 

 

 

 


