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FORMULIER POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE EN RAADSVERGADERING

DATUM VERGADERING: 11 november 2010 PARTIJ BPP DATUM BINNENKOMST 
VRAGEN:

11 oktober 2010

NR AGENDAPUNT
Evt. blz of 
programmanumme
r 

VRAAG ANTWOORD

1. Programma 4, blz. 
19 wit. 

Wonen en ruimtelijke kwaliteit: BPP ziet liever ook 
meer duurzaamheidsambitie/aandacht in dit 
programma en afstemming met programma 5, 
blz. 23 wit onder Duurzame ontwikkeling, hoe 
denkt het college hierover?

Momenteel wordt gewerkt aan het Klimaatbeleid, wat ook aan de raad zal 
worden voorgelegd. Daarin zal het college verdere ambities m.b.t. 
duurzaamheid vastleggen Ook bij het project Energie en landschap wordt 
hieraan aandacht besteed.

2. Blz. 22 en 24 Openbaar groen. BPP is van mening dat al in 2011 
een bezuiniging kan worden gerealiseerd van 10%. 
Waarom wachten we met een nieuw beheerplan 
tot 2012 en grijpen we niet alvast een kans aan 
voor 2011? Kloppen de kengetallen op blz. 24 wit?

Aan een besparing moet een beleidsmatige keuze ten grondslag liggen. 
Daar waar we kunnen voeren we bezuinigingen direct door en mogelijk kan 
in 2011 ook een aanvang gemaakt worden, maar zonder onderbouwing kan 
die niet in de begroting worden opgenomen.

3. In aansluiting met ons verzoek om kosten baten 
analyse scherp in de gaten te houden vraagt BPP 
of de keuze voor aandeelhouderschap wel de 
juiste keuze? In concurrerende markt wellicht 
gunstigere afnemersprijzen. Naar ons idee kunnen 
we beter als consument op de concurrerende 
markt acteren zodat de markt de prijs laag kan 
houden. Hoe denkt het college hierover?

Binnenkort zullen wij u nader informeren over de stand van zaken 
hieromtrent. Momenteel is daarover nog geen concreet advies te geven.
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FORMULIER POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE EN RAADSVERGADERING

DATUM VERGADERING: 11 november 2010 PARTIJ D66 DATUM BINNENKOMST 
VRAGEN:

11 oktober 2010

NR AGENDAPUNT
Evt. blz of 
programmanumme
r 

VRAAG ANTWOORD

1. Begroting
Beleidskader

Kunt u voorbeelden geven van de accenten van 
nieuw beleid uit het collegeprogramma?

Wij zijn voornemens het collegeprogramma in zijn geheel in vier jaar tot 
uitvoering te brengen, waarbij de prioritering mede aan de hand van de in dit 
programma genoemde jaartallen zal worden vormgegeven

2. Begroting
Beleidskader

Waarom formuleert u uw doelstellingen zo
algemeen, welk concreet resultaat en welk effect 
wilt u bereiken? Relatie tussen doelstellingen, 
activiteiten( soms zonder investeringen) en 
beoogde effecten is o.i. niet meetbaar uitgewerkt.

Bij de uitwerking van de diverse voornemens zullen de doelstellingen nader 
worden geconcretiseerd.

3. Begroting
Beleidskader

Welke toekomst ziet u voor de Beemster als 
sociaal- geografische eenheid in relatie met de 
omgeving (regio/metropool)?

Dit is van vele zaken afhankelijk, zoals van het regeringsstandpunt, maar
ook van de uitwerking van de opdracht die de raad aan de CAS heeft 
verstrekt.

4. Begroting
Financieel kader

Eerder vroeg de fractie D66 om scenario’s voor het 
financieel perspectief. Nu presenteert u een niet 
sluitende begroting, wel kortingen op subsidies, 
geen kortingen op publieke taken en een 
omvangrijke toevoeging aan de uitpuilende 
algemene reserve. Ook kondigt u een 
raadscommissie aan die een robuust financieel 
perspectief moet schetsen.
Kunt u een toelichting geven op uw overwegingen 
terzake? En uw visie vanuit voortschrijdend inzicht 

Zoals in onze aanbiedingsbrief is aangekondigd, zal op basis van het 
coalitieakkoord een raadscommissie worden geformeerd, die zich zal buigen 
over de bezuinigingsmogelijkheden. De bedoeling is dat dit zal plaatsvinden 
op basis van scenario’s die mogelijkheden voor bezuinigingen schetsen, 
zoals ook uw wens is. Het verbaast ons daarom dat uw fractie heeft 
aangegeven niet deel te willen nemen aan betreffende raadscommissie.
Wat betreft het voortschrijdend inzicht: het lijkt er inderdaad op dat het 
gemeentefonds voor wat betreft de algemene uitkering zal worden ontzien. 
Er zijn echter wel kortingen op specifieke uitkeringen aangekondigd. 
Daarnaast zijn ook zonder die kortingen structurele maatregelen nodig die 
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dat de kabinetsvoornemens het gemeentefonds 
lijken te gaan ontzien?

jaarlijks zeker €500.000 bedragen, om tot een sluitende begroting te 
kunnen komen.

6. Begroting
Programma 6

Kunt u toelichten hoe uw ambities en accenten 
qua inzet en dus financieel uitpakken, we zien 
geen vertaling naar hogere input?

Dat betekent dat er sprake zal (moeten) zijn van een fasering van de 
voornemens. Overigens is in het afgelopen jaar de formatie voor 
beleidsadvisering op de terreinen economie, toerisme en verkeer gestegen.
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FORMULIER POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE EN RAADSVERGADERING

DATUM VERGADERING: 11 november 2010 PARTIJ CDA DATUM BINNENKOMST 
VRAGEN:

11 oktober 2010

NR AGENDAPUNT
Evt. blz of 
programmanumme
r 

VRAAG ANTWOORD

1. Begroting Blz. 1 geel. Waarom kiest u ervoor thans geen 
voorstellen te doen ter dekking van het begrote 
tekort?

Omdat hiervoor principiële keuzes gemaakt moeten worden die zorgvuldig 
moeten worden voorbereid. De coalitie heeft aangegeven daar de raad een 
belangrijke rol in te willen laten nemen. Onze algemene reserve laat 
voldoende ruimte om op een zorgvuldige wijze definitieve keuzes te maken.

2. Begroting Blz. 2 geel. De voorgenomen bezuinigingen op 
Volkstuinen/Godsdienstonderwijs zijn ingetrokken, 
hetgeen overigens onze instemming heeft. Vond u 
uw voorstellen gespeend van voldoende 
realiteitszin of bent u geschrokken van de 
ontstane weerstand?

Zoals eerder aangegeven zijn bij de kadernota bezuinigingsmogelijkheden 
geopperd, die nog niet op haalbaarheid waren onderzocht maar waar in 
ieder geval in de coalitie draagvlak voor leek te bestaan. Bij nader inzien 
blijkt onze eigen regelgeving (verordening dan wel huurcontract) een directe 
uitvoering van het voornemen in de weg te staan. Dat neemt niet weg dat de 
voorstellen in de toekomst terug kunnen komen, met een plan van aanpak, 
hoe tot die bezuiniging te komen.

3. Begroting Blz. 8 wit. Dorpsontwikkelingsplannen voor MB en 
ZOB. Wij zijn niet overtuigd van de noodzaak om 
tegen forse kosten deze plannen te laten 
opstellen. Laat eerst de nieuwe dorpsraden maar 
over de –eventuele- noodzaak daarvan beslissen.

Dit voorstel kunnen wij onderschrijven

4. Begroting Blz. 14 wit- Brandweerkazerne ZOB. Wij zien 
absoluut de noodzaak niet (meer) van zo’n gebouw 
op de voorgenomen plaats. Samenwerking met 

Momenteel wordt gewerkt aan een dekkingsplan voor de regio Zaanstreek-
Waterland. Daaruit zal naar verwachting blijken dat de kazerne 
Zuidoostbeemster noodzakelijk is, met name waar het gaat om de tijdige 
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Purmerend ligt voor de hand. bereikbaarheid van delen van Zuidoostbeemster incl. uitbreidingen zelf en 
van de A7. Dit is niet vanuit Purmerend op te vangen

5 Begroting Het College gaat een onderzoek instellen naar de 
haalbaarheid/wenselijkheid van een vrijliggend 
fietspad langs de Purmerenderweg (tussen 
Rijperweg/Oosthuizerweg). Gelet op de 
verkeersfrequentie, op een veilig alternatief
(Oostdijk) en de noodzaak allerwege tot 
bezuinigingen te komen, ook bij het 
Hoogheemraadschap, achten wij de kans op 
realisatie uiterst klein. Is zo’n onderzoek geen loos 
gebaar bij begrijpelijke emoties na een dodelijk 
ongeval?

Uiteraard zal er eerst een zeer globaal haalbaarheidsonderzoek gedaan 
worden, alvorens tot uitgebreid onderzoek zal worden overgegaan. De 
Oostdijk als alternatieve fietsroute zal daarin ook een rol spelen. Overigens is 
het college van mening dat twee dodelijke ongevallen in relatief korte tijd 
altijd vragen om aandacht voor mogelijke oplossingen.

6 Begroting Het College is blijkens uitlatingen in woord en 
geschrift voornemen per september 2011 met de 
daadwerkelijke bouw in ZOB plan west te starten; 
wij missen enige relatie met de markt. Graag uw 
commentaar.

In de grondexploitatieherziening, die op 31 augustus 2010 aan uw raad is 
gepresenteerd is uitgegaan van jaarlijkse grondopbrengsten voor ca. 90 
woningen met ingang van 2011. Bij de ontwikkeling van de woningen in de 
eerste fase en het op de markt brengen daarvan worden 
de marktontwikkelingen voortdurend in de gaten gehouden. Onze partner in 
de grondexploitatie Bouwfonds betaalt de grondopbrengsten in de eerste 
fase aan de grondexploitatie zodra het terrein bouwrijp is gemaakt.
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FORMULIER POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE EN RAADSVERGADERING

DATUM VERGADERING: 11 november 2010 PARTIJ PvdA DATUM BINNENKOMST 
VRAGEN:

11 oktober 2010

NR AGENDAPUNT
Evt. blz of 
programmanumme
r 

VRAAG ANTWOORD

1. Begroting
Nota van aanbieding

Deze is niet sluitend! € 386.603,- te kort.
Blz. 1 geel: Waarom worden er geen voorstellen 
gedaan om het tekort te dekken? (Of moeten we 
de begroting lezen als dat u het tekort gaat 
vereffenen met een greep uit de algemene 
reserve? De commissie “bezuinigingen” buigt zich 
ten slotte vooral over bezuinigingen voor 2012 en 
verder.

Inderdaad is dat het voorstel: onze algemene reserve laat voldoende ruimte om het 
tekort van 2011, 2012 en 2013 te dekken. Wij kunnen daarom, in tegenstelling tot 
veel andere gemeenten tijd nemen om gefundeerde en principiële keuzes te maken 
met betrekking tot bezuinigingsmogelijkheden. Dat geeft ook ruimte om de beoogde 
raadscommissie daarin actief te laten participeren. 

2. Begroting
Nota van aanbieding

Blz. 7 geel: Wat wordt de opdracht voor de 
commissie “bezuinigingen” in relatie tot de groei 
van de algemene reserve? Wanneer en waarom 
laat je mensen voelen dat het nodig is te 
bezuinigen als er zoveel geld zit in de algemene 
reserve? Wat staat daar dan tegenover? Kortom: 
wat zal de inwoner van Beemster van die 
algemene reserve merken? Kun je zoveel 
bezuinigen verantwoorden?

Het zal aan de gemeenteraad zijn daar besluiten over te nemen. De voorbereiding 
van keuzes is in handen van de beoogde raadscommissie. Overigens staat de 
toezichthouder niet toe dat structurele tekorten worden gedenkt vanuit incidentele 
bronnen. Dus structureel de begroting sluitend maken met middelen uit de 
algemene reserve is niet toegestaan.

3. Begroting
Programma’s

Algemeen over wit: Kunt u begroten wat het 
collegeprogramma per specifiek beleidsdoel gaat 
kosten? Bij de uitleg “wat gaat het kosten” wordt 
namelijk alleen uitleg gegeven over de totale 
kosten. Zo is het niet duidelijk wat het college-

Dat is op die manier nog niet verwerkt in de begroting. Per onderwerp zal bekeken 
worden wat daarvoor nodig is en als dat onderwerp actueel wordt zal een voorstel 
gedaan worden over kosten en dekking.



versie 5-11-2010

programma gaat kosten en is er geen afweging te 
maken bij bijvoorbeeld keuze voor bezuinigingen.
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4. Begroting
Programma’s

Blz. 14 wit: Er wordt een onderzoek naar de 
verkeersveiligheid rond scholen aangekondigd. Is 
er ook geld te voorzien als er maatregelen 
genomen moeten worden (anders is zo’n 
onderzoek niet aan te bevelen)?

Nee, maar vaak zijn maatregelen mogelijk binnen onderhoudsbudgetten, aangevuld 
met subsidiemogelijkheden vanuit de Stadsregio. Daarnaast kunnen soms 
incidentele kosten rechtstreeks ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

5. Begroting 
Programma’s

Blz. 31 wit: Een regio college zal niet gratis worden 
gerealiseerd. Hoeveel heeft Beemster hiervoor 
over? Wat is hierbij de eerste insteek?

Hierover is nog geen informatie beschikbaar. In het algemeen kan wel gesteld 
worden dat een gemeente die een school voor voortgezet onderwijs binnen haar 
grenzen heeft, daarvoor middelen van het rijk ontvangt. Nader onderzoek moet 
uitwijzen hoe dit in deze specifieke situatie in de toekomst zal uitwerken. 


