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1 RC 3 /Raad 3 Wij missen de besluitenlijst van de RC en Raad van 29-9-

2020. 

 

De besluitenlijsten zijn op 14 oktober gepubliceerd / aan de 

stukken toegevoegd. 

 

2 RC 5 Wat is de directe schade welke de bibliotheek Waterland / 

Muziekschool Waterland heeft door Covid-19 en waarop is 

de toekenning van dit steunpakket voor hen gebaseerd?  

 

De bibliotheek en muziekschool zijn regionale belangrijke 

culturele organisaties en kwamen in aanmerking voor 

mogelijke steun uit het provinciale noodfonds cultuur. De 

berekening van de schade heeft plaatsgevonden via een 

provinciaal format, waaruit de nettoschade is gebleken. Bij 

de totstandkoming van dit bedrag zijn bijvoorbeeld andere 

ontvangen steunbedragen (generieke Rijksmaatregelen) en 

een bijdrage uit het eigen vermogen afgetrokken. De 

berekening van de nettoschade is hetzelfde voor alle 

culturele instellingen in de gehele MRA die een beroep 

doen op het provinciale noodfonds.  

 

De totale schade voor de bibliotheek ligt rond de € 70.000,-

Dit is het gevolg van minder afgenomen diensten en dus 

minder inkomsten, maar ook door extra inzet om het 

dienstverleningsniveau op peil te houden (met name ook 

voor de kwetsbare groepen). 

De totale schade voor de muziekschool ligt naar schatting 

rond de € 22.500,-. Deze schade komt onder meer voort uit 

misgelopen lesgelden en misgelopen inkomsten uit 

uitvoeringen die reeds gepland waren, maar die door 

COVID-19 geen doorgang konden vinden. 

 

De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op een 

verrekening tussen de bij de instellingen betrokken 
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gemeenten. De provincie draagt maximaal 65% bij, 

waardoor de gemeenten gezamenlijk 35% van het 

schadebedrag dienen te financieren om voor de provinciale 

steun in aanmerking te komen. De 35% bijdrage per 

instelling is naar rato van het aantal inwoners over de 

betrokken gemeenten verdeeld. Dit heeft geleid tot de twee 

bedragen voor Beemster.  

 

3 RC 5 Hoe worden andere amateurkunstverenigingen 

geïnformeerd dat zij evt. een steunpakket van max €1000,- 

kunnen aanvragen en komen evt ook niet normaal subsidie 

ontvangende verenigingen hiervoor in aanmerking? 

 

Met de eerste verenigingen hebben inmiddels gesprekken 

plaatsgevonden om hen te informeren over het 

steunpakket. De overige gesprekken worden ingepland. Bij 

de steun voor amateurkunstverenigingen is rekening 

gehouden met een bijdrage voor Stichting Kunst en Cultuur 

(momenteel ontvangt deze stichting geen subsidie van de 

gemeente). Zonder gemeentelijke steun komt deze 

stichting in financieel zwaar weer.  

 

4 RC 5 Wat wordt er gedaan voor sportverenigingen?  

 

Dit steunpakket is specifiek voor de culturele organisaties 

en verenigingen, aangezien de gemeente hiervoor geld 

vanuit het Rijk heeft ontvangen in het kader van corona 

compensatie.  

Dat is niet het geval voor sport. De Rijksregelingen die er 

voor sport zijn, zijn rechtstreeks door sportverenigingen bij 

het Rijk aan te vragen. 

 

5 RC 8 Blz 18 Werkplan 2021 (concept) Nieuwbouwproductie 

Komt er naast de 5000 sociale huur dan ook nog sociale 

koop overheen? (in het kader van de woonvisie) 

 

De MRA constateert dat het aanbod betaalbare koop- en 

huurwoningen daalt. De samenwerkende gemeenten 

streven om deze trend in beide categorieën te keren. 

Hoewel deze partijen zoveel mogelijk afstemming in beleid 

zoeken, kennisdelen en een gezamenlijk geluid laten horen 

richting markt en andere overheden, ligt de grootste taak in 

de uitvoering door de individuele gemeenten. De gemeente 

Beemster toon daarin haar ambitie met de Woonvisie. 
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6 RC 8 Wie voert de regie in de aangegeven woningbouwgebieden 

voor de (middel) lange termijn? 

 

De regie is uiteindelijk geplaatst bij de gemeenten zelf, 

waarbij afstemming wordt gevonden in de MRA en diens 

deelregio’s via het PHO Bouwen en Wonen en diens 

programmamanagement. Het MRA Bureau levert hiervoor 

de benodigde expertise. 

 

7 RC 8 Hoe worden gemeenten in de nieuwbouwproductie 

betrokken en wat is hun rol in dat proces?  

 

De gemeenten zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de 

woningbouwproductie, van ambitie tot realisatie, waarbij 

uiteraard wordt samengewerkt met de buurgemeenten, de 

provincie, de MRA en rijksoverheid enzovoort. 

 

 


