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FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN RAADSCOMMISSIE EN RAADSVERGADERING

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

NUMMER AGENDAPUN
T

VRAAG ANTWOORD

1. Algemeen: Kunnen we een compleet overzicht 
krijgen van alle veranderingen cq ombuigingen die 
in deze begroting zijn opgenomen, nav de 
bespreking van de kadernota, en die dus werkelijk 
zijn gewijzigd naar aanleiding hiervan?

Zie bijgaande lijst ‘Bezuinigingen kadernota 2011’.

2. Sport&cultuur prijs, blz. 9 en 30 wit spreken elkaar 
tegen. Wat zal er uitgereikt worden?

Er zal in 2011 een voorstel komen hoe met deze prijzen om te gaan.

3. Welzijnswerker blz. 9 wit: Welsaen kosten zijn naar 
ons idee te hoog. We hebben nog geen concreet 
urenplan, daarom nu nog lastig om inschatting te 
maken voor ons. Wanneer kunnen we dit 
urenplan/urenverantwoording verwachten? Zodat 
we de discrepantie die we nu voelen kwijt kunnen 
raken?

Verzocht is aan BPP om vraag te verduidelijken.

4. Blz. 2 geel: MFC-  Exploitatielasten zijn hoger, deze 
9907 Euro is lastig voor ons wanneer een 
uitgebreid exploitatieoverzicht nog ontbreekt 
(structurele en incidentele kosten). Wij houden 
deze post in beraad tot we het overzicht hebben 
mogen ontvangen begin november.

Op dit moment doen  wij nog onderzoek naar het exploitatietekort van het 
MFC. Wij kunnen u dus nu nog geen uitgebreid exploitatieoverzicht 
overhandigen. U heeft hier over een brief ontvangen in de raadscommissie 
van 15 september jl. 

5. Gezien de werkwijze van de brandweer die we 
hebben gezien op 27 september; vragen we ons 
niet af of er een manier is om geld vanuit de 

Het veiligheidsbestuur heeft een formele vergoedingsregeling vastgesteld 
waarbij regionale bijstand vergoed wordt vanaf 12 uur na aanvang incident. 
Dit is een bedrag dat niet te begroten is. De stijging waar hier sprake van is, 
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Veiligheidsregio onze kant op te laten stromen in 
plaats van andersom, bijvoorbeeld in de vorm van 
de regionale ondersteuning die de Beemster 
verleent. De brandweer straalt dit ook zelf uit. 
Bovendien is ons met het aangaan van de 
gemeenschappelijke regeling op (miv 1 oktober, 
Wet op de Veiligheidsregio) verzekerd dat het 
deelnemen van de brandweer aan de 
Veiligheidsregio geen financiële consequenties zal 
hebben. Is dit een vast bedrag is, of wordt er een 
restitutie gegeven wanneer er minder gebruik van 
regionale diensten is gemaakt?

betreft de wettelijke verplichting om specialistische taken bij de regio onder 
te brengen. Het is dus niet een gevolg van de, overigens wettelijk verplichte, 
gemeenschappelijke regeling. Het betreft een vast bedrag voor de 
beschikbaarheid van de specialistische taak. 60 % van de kosten blijft bij de 
‘eigenaar’ en 40 % wordt op basis van inwoneraantal verrekend.

6. Blz. 6 geel, Punt 4: BPP van mening dat de 
verkoop aandelen NUON voor een deel in een 
bestemmingsreserve duurzaamheid tav 
woningbouw zal moeten vloeien. Niet alleen 
algemene reserve. Kunt U hier een verdere 
specificatie van geven?

Alleen met een raadsbesluit kan een afzonderlijke bestemmingsreserve 
duurzaamheid ingesteld worden. Een expliciet besluit hiervoor is volgens ons 
niet genomen.

7. Blz. 9 wit: Kopje Subsidies. Dit zijn twee aparte 
posten, deze willen wij apart begroot zien 
(besparing subsidies, en subsidie uitkeer MFC)

De wijze van subsidieverdeling  voor 2011 is te vinden in de subsidiestaat. 
Deze wordt u afzonderlijk aangeboden in de raad van 11 november.

8. Blz. 15 wit programma 3: Kengetallen. Neemt het 
aantal km niet toe, dit ivm met nieuwbouw 
Leeghwater 3? Aantal brandweerlieden ook niet 
zoals we hebben gehoord. Moet dit hele schema 
niet beter actueel worden gemaakt?

Na het opleveren van Leeghwater 3 voegen we de km weg toe in de 
kengetallen. Dit geldt ook voor de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
Het aantal brandweerlieden is onderhevig aan fluctuaties en is daarom een 
momentopname

9. Blz. 17 wit: onder Algemene beleidsdoelen. Wat is 
de relevantie van ‘’een omgeving moet voldoen 

Met name wordt hiermee bedoeld dat er een kwalitatief goede ruimtelijke 
structuur en goede benutting van de openbare ruimte geborgd is en dan 
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aan Werelderfgoed richtlijnen’’? vooral in het buitengebied. De nieuwe Omgevingsnota zal hier een belangrijk 
instrument voor worden waarin rekening gehouden wordt met 
Werelderfgoed richtlijnen zonder geweld aan te doen aan de dynamiek van 
een leef- en woonomgeving.

10. Blz. 24 wit bovenaan: Hoe is de ontwikkeling van 
de markt op dit moment in de afvalindustrie? De 
tarieven zijn naar ons idee veel lager dan is 
begroot door het college.

Het aanbod van (grof)huishoudelijk afval bij centrales daalt. De verwachting 
is dat dit in de toekomst zo doorzet

11. Blz. 32 wit: Viering 2012. Er wordt geld onttrokken 
aan het fonds, hier zou de raad toch constant van 
op de hoogte worden gehouden? Waar is dit geld 
aan uitgegeven?

Van de gewenste reserve van € 400.000 is in 2009 € 62.000 uitgegeven. Er 
blijft dus € 338.000, en wij gaan ervan uit dat die gelden in 2012 worden 
besteed.
De besteding van deze gelden is aangegeven in de jaarrekening 2009, blz. 
40 programmaverantwoording en op blz. 95, de toelichting op de balans.

12. Blz. 32 netto kosten leerlingvervoer: Is al wel iets 
gedaald, maar hier willen wij taakstellender in zijn. 
Kan deze post een minder open-einde krijgen? Hoe 
kan dit gelimiteerd worden? Tevens zijn wij 
benieuwd of er mogelijk nog meer van dit soort
open-einde posten zijn die we mogelijkerwijs 
kunnen afkaderen?

Een kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer wanneer een school 
meer dan 6 km van het woonadres is en er dichterbij geen vergelijkbaar 
onderwijs  is waar het kind naartoe kan, dit kan b.v. door godsdienst of 
levensbeschouwing of geestelijke of lichamelijke beperking. Op basis van  
landelijke regelgeving financiert de gemeente dit vervoer. Aan ouders kan 
inkomensgerelateerd een bijdrage in de kosten opgelegd worden.
Het is een open-einde regeling. Dit jaar hebben wij de samenwerking met 
Purmerend, Waterland en Landsmeer opgezocht en hebben samen een 
aanbesteding gedaan waardoor de kosten naar verwachting lager zullen zijn.

13. Blz. 32 bibliotheeksubsidie: Waarom is er, 
ondanks dat er nog geen nieuwe visie omtrent het 
bibliotheekwezen is, hier een stijgende begroting 
zichtbaar?

Dit komt omdat de gemeente Beemster deelneemt in de basisbibliotheek 
Waterland. Hierover wordt u separaat uitgebreid geïnformeerd
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1. Begroting

Financieel kader
Er lijkt sprake van veel extra doorbelastingen, 
waarschijnlijk ook van door derden te maken kosten. 
Kunt u een overzicht geven van de verwachte inhuur 
2011?

De doorbelastingen vanuit de kostenplaatsen betreffen voor het overgrote 
deel salariskosten van personeel. Verder kosten van huisvesting, 
automatisering, personeelszaken etc.
De kosten van inhuur zijn in 2011 € 38.000 (2010 € 52.000). Dit betreft 
de commandant van de Brandweer en de medewerkster voor het 
Projectbureau Des Beemsters.
Verder is € 140.391 geraamd voor kosten van adviseurs (in 2010 
€ 178.000). De belangrijkste posten betreffen het opstellen van 
bestemmingsplannen, de welstandscommissie en het adviseren voor de 
uitvoering van de Wmo, onderdeel voorzieningen gehandicapten.

2. Begroting
Programma 1

Waarom worden de doorbelaste kosten website 
hoger, eerder was het budgettair neutraal?

In 2011 worden naar raming meer uren besteed dan werd verwacht bij het 
samenstellen van de begroting 2010. De redenen hiervoor zijn 
aangegeven in de algemene toelichting overzicht van baten en lasten 
(veranderde indeling van de organisatie en gegevens uit de tijdregistratie). 
Kort gezegd: voortschrijdend inzicht.

3. Begroting
Programma 2

Er worden subsidies gekort, welke aanzegterm dient 
u volgens de subsidieverordening te hanteren?

In de subsidieverordening is geen termijn benoemd. In de algemene wet 
bestuursrecht wordt een redelijk termijn benoemd. De verenigingen zijn in 
mei 2010 op de hoogte gebracht met een brief over de komende 
bezuinigingen. Deze brief is verstuurd nadat het  bedrag dat de raad 
voornemens was te bezuinigen bekend was.
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4. Begroting

Programma 3
Verkeer: Er worden 4 onderzoeken aangekondigd, 
zijn er ook concrete uitvoeringsvoornemens 
financieel vertaald en geprogrammeerd, bijvoorbeeld 
voor de eigen bijdragen?

Het gaat in deze omschrijving om een aankondiging en voornemen voor 
een onderzoek. 
Hoe en of dit concreet zal gaan plaatsvinden is in deze een tweede. Wij 
zullen heel bewust 
in de gaten houden wat de eventuele concrete uitvoeringsmogelijkheden 
zijn in deze financieel ongunstige periode voordat een echte aanzet 
gegeven zal worden.  Voor een enkel onderzoek is de eerste aanzet reeds 
genomen en zijn er ook financiële bronnen beschikbaar (onder 
voorwaarden) om tot een concrete uitvoering te komen, maar een 
concrete programmering is hierbij nog niet aan de orde.

5. Begroting
Programma 3

Waar staan de onderhoudskosten voor de Openbare 
Verlichting en hoe verhouden deze kosten zich met 
het landelijk gemiddelde (bij gelijke kwaliteit)?

De kosten van de openbare verlichting zijn verwerkt op programma 3, 
functie 210.
Landelijk gemiddelde cijfers van de kosten zijn ons niet bekend. We 
kunnen dus niet aangeven hoe de kosten van Beemster zich hiermee 
verhouden.

6. Begroting
Programma 3

Waarom hogere doorbelasting APV ad  32000, en 
handhaving (15000) vanuit sector Grondgebied, wat 
gebeurt er meer dan in 2010, is hiervoor extra 
capaciteit nodig en waar ging dit vroeger heen?

In 2011 worden naar raming meer uren besteed dan werd verwacht bij het 
samenstellen van de begroting 2010. De redenen hiervoor zijn 
aangegeven in de algemene toelichting overzicht van baten en lasten 
(veranderde indeling van de organisatie en gegevens uit de tijdregistratie). 
Kort gezegd: voortschrijdend inzicht.
Wij verwachten niet dat extra capaciteit nodig is. Bij bouw- en 
woningtoezicht is juist sprake van een lagere doorbelasting. Er heeft dus 
een verschuiving in de urenverdeling plaatsgevonden.

7. Begroting
Programma 3

Worden de advieskosten van de brandweer ook 
doorbelast aan de aanvragers van bouwwerken?

De advieskosten van de preventiemedewerker op de sector grondgebied 
rekenen wij toe aan de post bouw- en woningtoezicht. Via de bouwleges 
worden deze kosten doorberekend aan de aanvragers.

8. Begroting
Programma 4

Waar staan de kosten bestemmingsplan 
Buitengebied?

Deze kosten staan op programma 4, functie 810.

9. Begroting Waarom een woningbehoefte-onderzoek jongeren als Het betreft een actualisatie van het onderzoek dat aan de basis heeft 
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Programma 4 in de vastgestelde Woonvisie starterswoningen zijn 

aangekondigd, waarop kennelijk node wordt 
gewacht? Waarom weer een onderzoek en op welke 
schaal, gemeente of stadsregio?

gestaan van de voornemens in de Woonvisie 2008+. Het zal een 
actualisatie zijn van de woonwensen van jongeren uit Beemster

10. Begroting
Programma 5

Kunt u toelichten waarom de kosten openbaar groen 
een stijgende lijn vertonen en wat we daarvoor 
krijgen?

De belangrijkste reden is de stijging van de doorberekening van uren van 
gemeentewerken.

11. Begroting
Programma 5

Waarom onttrekt u ruim 30.000 euro aan de reserve 
Riolering als de opbrengsten en lasten blijkens tabel 
op blz. 24 in evenwicht zijn?

Volgens ons is in deze tabel de opbrengst van de rioolheffing ruim € 
30.000 lager dan de netto lasten van riolering en waterzuivering (515.000 
tegen 545.000).

12. Begroting
Programma 5

Waarom accepteert u een percentage van 20% 
bedrijven (blz. 22)die zich niet aan de regels 
houdt? Hoeveel is dat nu?

80 % naleefgedrag wil zeggen dat jaarlijks 80 % van de bedrijven tijdens 
de eerste controle de milieuwetgeving in zijn geheel naleeft. In de 
praktijk blijkt (in vergelijking met andere gemeenten) dat dit een 
enorm hoog percentage is. Met andere worden een prachtig behaald 
resultaat.

Een en ander wil namelijk niet zeggen dat bij de 20 % procent bedrijven 
waar tijdens de eerste controle een overtreding is geconstateerd, dit 
geaccepteerd wordt. Conform ons handhavingsbeleid vind dan een 
aanschrijving plaats en een hercontrole net zolang totdat de 
overtreding is opgeheven. 

Uiteindelijk zorgen we er dan voor dat alle overtredingen zijn opgeheven.

13. Begroting
Programma 6

Kunt u toelichten waarom het aantal overnachtingen, 
dankzij of ondanks uw beleid, in 2011 daalt?

Wij hebben het geraamde aantal overnachtingen, en in aansluiting hierop 
de raming van de opbrengst van de toeristenbelasting, verlaagd aan de 
hand van de werkelijke cijfers van 2009.

14. Begroting
Programma 7

Voor viering 400 jaar Beemster staat een eenmalige 
uitname van € 338.000 uit het fonds dat o.i. 4 ton 
bedraagt. U geeft niets uit in 2011 en houdt dus geld 
over, hoe zit dit , mede in relatie met giften van 

Zie het antwoord op vraag 11 van de BPP. 
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derden?

15. Begroting
Programma 7

Waarom is uw doelgroep bij bewegen iedere 
Beemsterling, hoe ziet u uw rol in deze?

Een gezonde leefstijl, waaronder ook bewegen valt, is goed voor iedere 
Beemsterling. Er zal nog onderzoek gedaan moeten worden waar meeste 
winst te behalen is en wat concreet bij ons de risicogroepen zijn.
Op basis hiervan en de beschikbare middelen zal met deskundigen, b.v. de 
sportservice Noord Holland een plan van aanpak gemaakt worden. Hierbij 
zullen natuurlijk al bekende gemeentelijke organisaties betrokken worden 
(Scholen, verenigingen, enz.)

16. Begroting
Programma 8

Kostenplaats samenleving belast 39.000 euro extra 
door terwijl aanvragen (60) gelijk blijft, waarom is 
dat?

In 2011 worden naar raming meer uren besteed dan werd verwacht bij het 
samenstellen van de begroting 2010. De redenen hiervoor zijn 
aangegeven in de algemene toelichting overzicht van baten en lasten 
(veranderde indeling van de organisatie en gegevens uit de tijdregistratie). 
Kort gezegd: voortschrijdend inzicht.

17. Begroting
Programma 9

Waarom worden hier hogere kosten doorbelast , 
totaal € 97.000, waar vallen die nu vrij?

In 2011 worden naar raming meer uren besteed dan werd verwacht bij het 
samenstellen van de begroting 2010. De redenen hiervoor zijn 
aangegeven in de algemene toelichting overzicht van baten en lasten 
(veranderde indeling van de organisatie en gegevens uit de tijdregistratie). 
Kort gezegd: voortschrijdend inzicht.
Tegenover de hogere doorbelasting staat ongetwijfeld een vrijval bij 
andere posten, maar er is niet in het kort aan te geven waar.

18. Begroting
Programma 9

Zijn de vrijvallende posten, wachtgeld en niet-
actieven, incidenteel?

Nee, deze zijn structureel.

19. Begroting
Programma 10

Is de lijst met 25 risico’s uit 2009 nog actueel? Er is een aantal wijzigingen in de lijst met risico’s. De nieuwe lijst wordt op 
korte termijn aan u voorgelegd, inclusief de Monte Carlo simulatie.

20. Begroting
Programma 10

Waarom ziet u af van benutten belastingcapaciteit 
OZB/ RWB?

De onbenutte belastingcapaciteit is € 474.352, dit is bijna 38% van de 
opbrengst die in de begroting is geraamd.
In het Coalitieprogramma Beemster 2010 – 2014 is aangegeven dat 
belastingverhogingen plaatsvinden op basis van het inflatiepeil. Voor de 
OZB en de RWB hebben wij ons voor 2011 hieraan gehouden.
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21. Begroting

Programma 10
Waarom vermeldt u op blz. 13 groen de 
structuurvisie en enkele andere incidentele posten?
Vermelding lijkt willekeurig. Is het bedrag van 
10.000,- overigens niet buitengewoon laag?

Op grond van het BBV moet het overzicht van baten en lasten een 
overzicht van incidentele baten en lasten bevatten.

22 Belastingvoorste
l

Ad 1) Gaat u in uw redering om de bouwleges niet 
te verhogen wellicht ten onrechte uit van gelijke 
indexering aan de kostenkant (bv de 
ambtenarenlonen) en aan de opbrengstenkant (de 
bouwsomontwikkeling).

Het grootste deel van de opbrengst van de bouwleges komt uit de 
behandeling van aanvragen. De leges zijn een percentage van de 
bouwsom. Wij gaan ervan uit, dat de bouwkosten ieder jaar stijgen, 
daarom wordt de opbrengst ook hoger. Het valt niet aan te nemen, dat de 
ontwikkeling van de bouwkosten gelijk op loopt met de ontwikkeling van 
de kosten van de taak bouw- en woningtoezicht.

23 Belastingvoorste
l

Is het niet beter om de bouwleges kostendekkend 
te heffen?

Wij gaan ervan uit, dat de bouwleges behoorlijk kostendekkend zijn. 
Probleem bij dergelijke heffingen is, is dat de opbrengst samenhangt met 
het aantal te behandelen aanvragen. Dit aantal is niet van te voren te 
voorspellen.

24 Belastingvoorste
l

Ad 7 en 8) Opbrengstfixatie/garantie OZB?
De opbrengst bestaat uit de optelsom van een 
groot aantal resultaten (gelijk het aantal 
wooneenheden) die het product zijn van rekensom 
van taxatiewaarde en percentage OZB. Het lijkt 
welhaast tovenarij als u in staat bent dit 
eindbedrag tot op de euro nauwkeurig te 
voorspellen en door de Raad te laten vastleggen 
als resultaatverplichting in een raadsbesluit. Geeft 
u geld terug of gaat u navorderen als het bedrag 
afwijkt?
(Tip: voeg het woord geraamd toe aan de 
opbrengsten, dan is het een raming en geen 
rekeningresultaat, moet dit in een amendement?)

De opbrengst van de OZB is afhankelijk van 2 factoren: de gewenste 
opbrengst van de belasting en de totale waarde van de belastbare 
objecten.
In de begroting en het belastingvoorstel is de hoogte van de gewenste 
opbrengst aangegeven; dit is de opbrengst van het lopende jaar, verhoogd 
met een meeropbrengst als gevolg van verbouw en nieuwbouw, en de 
jaarlijkse verhoging met het inflatiecijfer (overeenkomstig 
collegeprogramma).
De totale waarde van de belastbare objecten blijkt uit de taxaties voor de 
Wet WOZ. Op de totale waarde die uit deze taxatie voortvloeit, passen we 
nog correcties toe voor onderdelen, die niet belastbaar zijn voor de OZB. 
Hierbij houden we ook rekening met een verlaging van de totale waarde 
als gevolg van gegronde bezwaarschriften.
Wanneer de opbrengsten afwijken van de geraamde bedragen, gaan we 
geen belasting terugbetalen of navorderen.
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Overigens: in de toelichting bij de belasting is vermeld, dat de aangegeven 
bedragen ramingen zijn.
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1. Begroting Kunt U ons de lijst leveren van de niet 
bedrijfsgebonden activa?

Wij verwijzen naar bladzijde 63 van de jaarrekening 2009, paragraaf 
weerstandsvermogen.

2. Begroting Wij begrijpen dat de WOZ waarde eenvoudig vast 
te stellen is voor deze activa, maar is dit op grond 
van de huidige waarderingsregels wel de juiste 
waardemaatstaf?

In de jaarrekening 2009 is rekening gehouden met de WOZ-waarde, die 
geldt in het belastingjaar 2010. Dat is meest recente vastgestelde waarde.
De WOZ-waarde voor het belastingjaar is nu nog niet bekend. Deze waarde 
zal overigens wel lager zijn dan die van 2010.

3. Begroting Heeft U in 2010, conform afspraak in 2009, een 
her evaluatie van de risico's en Monte Carlo 
simulaties uitgevoerd en zo nee, wanneer staat 
deze in de planning?

De her evaluatie van de risico’s is uitgevoerd. De Monte Carlo simulatie moet 
nog uitgevoerd worden; dit gebeurt in week 41.

4. Begroting Voor het eerst neemt U het positieve saldo van 
Leeghwater III op in de reserve, wat is het risico 
dat dit bedrag van 2.5 miljoen euro lager uitvalt. 
Wilt U daarom dit risico opnemen in de top 25 
risico's en doorberekenen in de Monte Carlo 
simulatie?

Volgens de projectleider is het niet nodig dit als risico op te nemen in de top 
25, aangezien het risico gering is. In de grondexploitatie zijn de geringe 
restrisico’s opgenomen.

5. Begroting Is bij de top 25 risico's ook rekening gehouden 
met materiële en substantiële juridische claims?

Ja, hier is rekening mee gehouden. Het betreft de Wet Dwangsom en 
juridische aansprakelijkheidsprocedures.

6. Begroting Door nu ook voordelen uit de grond exploitatie op 
te nemen, ontstaat een vertekend beeld wat 
betreft de ratio van vorig jaar. Is het daarom nu 
niet beter en gewenst om de ratio beoordeling van 
"voldoende", naar "goed" op te waarderen (ratio > 

De beoordeling ‘voldoende’ vormt nog steeds een goed uitgangspunt voor de 
gemeente, aangezien er een volledige risico-inventarisatie heeft 
plaatsgevonden en het investeringsprofiel voor de komende jaren 
vergelijkbaar is.
Indien er geen rekening wordt gehouden met de voordelen uit de grond 
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2.0)? exploitatie (2,5 miljoen), dan komt het weerstandsvermogen eind 2014 
evengoed op 1,43 uit (ruim voldoende).

FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN RAADSCOMMISSIE EN RAADSVERGADERING
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1. Belastingvoorste

l
Blz.1 belastingvoorstel m.b.t. afvalstoffenheffing.
Is het College het met ons eens, dat een 
geleidelijke verhoging van de heffing i.p.v. een 
beroep op de egalisatiereserve beter ware 
geweest, dan nu een stijging van eerst 14 en nu 
10%? (Dit overigens met ons aller instemming.)

Achteraf was dat misschien wel beter geweest. 

2. Belastingvoorste
l

Blz. 3 v.h. belastingvoorstel. Welke diensten 
verleent de gemeente aan de eigenaren van 
woonschepen? En wat is de relatie tussen deze –
eventueel verleende- diensten en het liggeld. (vrgl. 
In Zaanstad betaalt men ruim € 400,00 en in 
Utrecht € 2.000,00)

In de overeenkomst met het Waterschap De Beemster staat dat de 
gemeente verplicht is te bevorderen, dat beschadiging van het dijktalud, 
de grasmat en de rietschoot wordt voorkomen. De dijk moet vrij blijven 
van voorwerpen, stoffen, hekken e.d. Het aanbrengen van beplantingen is 
verboden, met uitzondering van éénjarige sierbeplanting en niet-
diepwortelende perkplanten. Dit is verder uitgewerkt in de 
overeenkomsten met de bewoners. De Technische Dienst houdt hier 
toezicht op. Verder krijgen de nieuwe bewoners een overeenkomst ter 
ondertekening voorgelegd.
De kosten van deze werkzaamheden zijn beperkt, vooral het verwerken 
van de overeenkomsten. Er is weinig sprake van verhuizingen.
Wat dat betreft is er geen aanleiding om de tarieven sterk te verhogen.

3. Belastingvoorste
l

Blz. 3 belastingvoorstel. Begrafenisrechten. U 
maakt ons niet echt duidelijk, waarom er pas in 
december helderheid komt vwb dit onderdeel. 
Graag meer uitleg. Zijn er consequenties voor de 

Hierover kunnen wij nu geen duidelijkheid geven, want het onderzoek 
loopt nog. Bij de stukken voor de vergadering van de raadscommissie van 
7 december a.s. wordt dit wel duidelijk. Dan wordt ook duidelijk of de 
tarieven hoger of lager worden.
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TD en zo ja, welke? Wij verwachten geen consequenties voor de Technische Dienst.

4. Begroting Blz. 4 geel onder kopje C (kleinigheid) saldi bij 
2012/2013 kloppen niet)
M.b.t. financieringsoverschot: Waarom kiest u 
ervoor geen rekening te houden met de genoemde 
boekwaarde van de gronden?

Bij 2013 is inderdaad een verkeerd beginsaldo opgenomen.
In de balans van de gemeente hoort de boekwaarde van deze gronden 
onder de voorraden, en niet onder de vaste activa (investeringen). Om die 
reden laten we de boekwaarde van deze gronden buiten beschouwing bij 
de berekening van het financieringssaldo.

5. Begroting U vermeldt een financieringsoverschot en een 
verbeterde vermogenspositie en een 
weerstandsratio van 1.98 voor de komende 
periode, legt u nog eens helder uit, dat we 
desondanks zo zwaar moeten bezuinigen.

Het financieringsoverschot, de verbeterde vermogenspositie en de hogere 
weerstandsratio betreffen allemaal de vermogenspositie van de 
gemeente. Op de begroting, te zien als een raming van de rekening van 
baten en lasten, hebben we wel te maken met tekorten (zie de bovenste 
regel van de tabel op blz. 2 van de nota van aanbieding). Wanneer deze 
tekorten inderdaad worden gerealiseerd, levert dit een verslechtering van 
de vermogenspositie op en een lagere weerstandsratio.
Verder stelt de toezichthouder als eis, dat of in het begrotingsjaar, of in 
één van de drie volgende jaren een voordelig saldo op de begroting staat. 
Is dat niet het geval, dan volgt preventief toezicht.

6. Begroting Blz. 31 wit. Archeologie en educatie. Wat valt hier 
zoal onder?

In de gemeentelijke beleidsnota Archeologie (2003) is in hoofdstuk 7 een 
aantal actiepunten opgenomen. In relatie tot educatie, maar ook tot 
communicatie en draagvlak zijn het  de volgende actiepunten:
- implementeren van molengangen en buitenplaatsen tot speerpunten van 
gemeentelijk archeologisch beleid
- aandacht geven aan archeologiebeleid in communicatieve en educatieve 
sfeer
- het aanpassen van bestemmingsplannen
- het laten verrichten van luchtfoto-onderzoek naar voormalige 
buitenplaatsen
- het laten uitvoeren van archeologische en bouwhistorische 
inventarisaties, met name gericht op de boerderijerven
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- een selectie laten maken van archeologische terreinen ten behoeve van 
duurzaam behoud
- geofysisch onderzoek laten verrichten op een deel van deze terreinen
- op basis van deze gegevens een aantal van deze terreinen voordragen 
voor bescherming bij de provincie
- een publieksboekje laten maken over het archeologisch onderzoek van 
de voormalige buitenplaats de Leeuwenplaats, met aandacht voor andere 
archeologische terreinen in de Beemster ter verkrijging van een groter 
maatschappelijk draagvlak.

7. Begroting Blz.36 wit. Bijstandscliënten zonder werk krijgen 
een bijzonder traject aangeboden. Hoe ziet zo’n 
traject eruit? Kan men de aanbieding ook afslaan?

Het gaat hier om cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
mede veroorzaakt door in de persoon gelegen factoren (psychisch, 
lichamelijk, taal).
Samen met de cliënt wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn, vanuit die 
mogelijkheden wordt maatwerk geleverd. Samen met de klant werk je toe 
naar een traject.
Er zal dan ook niet snel sprake zijn van het afslaan van een aanbieding. 

Bij cliënten die geen arbeidsbeperkingen hebben geldt dat zij het re-
integratie aanbod (overigens ook maatwerk) dienen te accepteren. 
Weigering van zo’n aanbod kan leiden tot een tijdelijke maatregel (korting) 
op de uitkering.

8. Begroting Het CDA is blij dat het College -geïnspireerd  door 
ons verkiezingsprogramma?- veel waarde hecht 
aan sport en bestrijding van overgewicht. Vindt u 
het dan geen tegenstrijdig signaal om de 
uitreiking van de Sportprijs uit te stellen? En komt 
vervolgens van uitstel afstel?

In deze vraag wordt een verbinding gelegd tussen de stimulering van 
beweging in het kader van overgewichtbestrijding en de uitreiking van de 
Sportprijs. Deze zaken zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Overigens wordt u in 2011 een voorstel voorgelegd hoe in de toekomst om 
te gaan met de diverse prijzen van de gemeente Beemster
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1. Belastingvoorste

l
Blz. 3. Begrafenisrechten: “in de komende weken 
gaan we bekijken wat de consequenties van de 
andere verdeling is op de tarieven die we nu 
hanteren.” Kan daar nu (i.p.v. 16 december) al 
meer duidelijkheid over gegeven worden? 
Verwacht u een verlaging of een verhoging van de 
tarieven en waarom?

Zie het antwoord op vraag 3 van de CDA. 

2. Belastingvoorste
l

Blz. 4. Is de WOZwaarde nu wel bekend? Zo ja, wat 
zijn de effecten? Zo nee, wanneer kunnen we die 
tegemoet zien?

Nee. Bij de stukken voor de vergadering van de raadscommissie van 7 
december a.s. komt een berekening van de nieuwe OZB tarieven, 
uitgaande van de nieuwe WOZ-waarde.

3. Belastingvoorste
l

Blz. 3 en blz. 22 wit: Informatieve vraag: “De 
gescheiden inzameling in Beemster is goed te 
noemen”. Toch wordt de burger geconfronteerd 
met een verhoging van de afvalstoffenheffing van 
10,5 %. Hoe gaat u dat uitleggen?

In het belastingvoorstel hebben wij de verhoging gemotiveerd met de 
ontwikkeling van lasten en baten van de reiniging en het verloop van de 
egalisatiereserve.

4. Begroting
Nota van 
aanbieding

Blz. 2 geel: “Er zijn ongetwijfeld nog meer 
wijzigingen opgetreden, zowel positieve als 
negatieve.” Welke wijzigingen zijn dat, zowel 
positief als negatief? Wat is het saldo daarvan?

Dit zijn te veel wijzigingen om op te noemen. Naar schatting staan er 
ongeveer 1.700 posten in de ‘werkbegroting’. In verreweg de meeste 
gevallen zal de raming in 2011 anders zijn dan voorzien bij de vorige 
meerjarenraming.
Het verschil in saldi van de begroting en de kadernota is € 241.429 
negatief (386.603 – 145.174). Hiervan is verklaard € 257.609 negatief. 
Dus het saldo van de overige posten is 16.180 positief.

5. Begroting Blz. 3 geel: Zijn er nog oud-wethouders die Nee.
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Nota van 
aanbieding

wachtgeld gebruiken? En zo ja, hebben die nog 
neveninkomsten, melden ze dat?

6. Begroting
Nota van 
aanbieding

Blz. 3 geel: Uit welke begrotingsposten zijn de 
investeringen en afschrijvingen onder het kopje 
“investeringen in de openbare ruimte” 
opgebouwd?

Dit gaat om investeringen voor wegen en alles wat daarmee samenhangt 
(straatnaamborden, bruggen, openbare verlichting, abri’s, 
verkeersveiligheid), afwatering en plantsoenen. U kunt ze terugvinden in 
de staten van vaste activa en voorgenomen investeringen, die in de 
portefeuille ter inzage liggen.

7. Begroting
Nota van 
aanbieding

Blz. 5 geel: Hoe denkt u dat de lasten er uit 
kunnen gaan zien bij mogelijke overgang naar 
HVC?

Naar verwachting is het verbrandingstarief bij de HVC in 2011  €77 per 
ton. De verwachting is dat dit tarief de komende jaren niet zal dalen.

8. Begroting
Nota van 
aanbieding

Blz. 6/7 geel: Waarom worden de 
NUONopbrengsten niet in een apart hoofdstuk van 
de algemene reserve geplaatst? Nu vervuilen ze 
namelijk het beeld van de financiële situatie van 
Beemster.

We kennen maar één algemene reserve. Zolang er geen besluit van de 
raad is om deze gelden toe te voegen in een afzonderlijke reserve, komen 
ze in de algemene reserve.

9. Begroting
Programma’s

Blz. 3 wit: Informatieve vraag: Post 732 
begraafplaatsrechten: Is er al een keuze gemaakt 
wat betreft de knekelputten van de begraafplaats?

Wanneer de begroting is goedgekeurd zal opdracht gegeven worden voor 
het op verantwoorde wijze legen van de putten.

10. Begroting
Programma’s

Blz. 8 wit: Peuterspeelzaalwerk: er wordt steeds 
minder gebruik gemaakt van de peuterspeelzaal. 
Wel heeft de Raad in het verleden gekozen voor 
een kwaliteitsslag voor de peuterspeelzaal. Is de 
investering aan opleiding voor personeel ook 
anders in te zetten (bijv. in Kinderdagverblijf) of 
weggegooid geld?

� In het jaarlijkse inspectierapport van de GGD staat dat alle 
beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie zoals in de cao welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening is opgenomen. Dit houdt in dat alle 
leidster voldoen aan de gestelde opleidingseisen mbt de voor- en 
vroegschoolse educatie. 

In 2010 heeft de peuterspeelzaal de kwaliteitslag gemaakt en hierdoor 
hebben zij voor 2011 lagere personeelskosten ten opzichte van 2010

11. Begroting
Programma’s

Blz. 9 wit: In 2011 geen sport- of cultuurprijs. Wel 
een vrijwilligersprijs? Hoe ziet u het vervolg?

In 2011 zal hierover een voorstel aan u worden voorgelegd.

12. Begroting Blz. 10 wit: Kunt u de fluctuaties tussen de Dit verschil wordt m.n. veroorzaakt  door de (kinder)disco’s die wekelijks 
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Programma’s getallen uitleggen wat betreft: Beejee activiteiten 

tot 15 jaar 2009: 15 (is reëel) 2010: 79 (is 
geraamd) 2011: 20.
Zelfde wat betreft activiteiten vanaf 15 jaar: 2009 
114 (is reëel) 2010: 38 (is geraamd) 2011: 114.

gehouden worden voor beide doelgroepen.

13. Begroting
Programma’s

Blz. 14 wit: Veilig in de Beemster: Waarom zit er 
zo’n groot verschil tussen het bedrag bij “baten” 
2009 (€ 34.512) en 2010 (€ 568)?

Het belangrijkste verschil betreft een ontvangen investeringsbijdrage voor 
infrastructuur bij Westenburgh. Verder zijn in 2009 wat schadebedragen 
vergoed.

14. Begroting
Programma’s

Blz. 22 wit: Onderhoud openbaar groen. Is het 
mogelijk om bij het opstellen van het Beheer en 
onderhoudsplan Groen taakstellend een 
bezuiniging van zeker 10 % mee te geven net als 
bij de subsidies? Bij ons bezoek aan de 
Groenvoorziening bleek dat er al van alles in de 
computer staat, waardoor het Beheer en 
onderhoudsplan ons inziens  niet veel tijd in beslag 
hoeft te nemen. Klopt dat?

In het Beheerprogramma staat alleen data (areaalregistratie). Voor het 
maken van een Beheer en Onderhoudswerkplan is een visie, 
kwaliteitbeeld en beleid nodig. Met het areaal kan je dan alleen 
berekeningen maken mbt kosten en capaciteit.

15. Begroting
Programma’s

Blz. 30 wit: Voor het invullen van de 
coördinatorfunctie Brede School is geld nodig. De 
functie is niet voor 100% door het Rijk gedekt. 
Waar kunnen we die kosten voor de gemeente 
vinden? Verder kan een Brede School Beemster 
niet functioneren/ van start gaan zonder dat daar 
een budget voor is. Bent u het daarmee eens? Zo 
ja, waar worden die kosten geraamd? In de 
kerngroep zit ook een medewerkster van SPOOR. 
Bent u die vergeten?

� De gemeente Beemster behoort tot de zogenoemde vierde tranche 
gemeenten en kan vanaf 2011 meedoen met de regeling Impuls brede 
scholen. De kosten van de combinatiefuncties worden het eerste jaar 
volledig vergoed door het Rijk. Daarna wordt de Impuls een structurele 
regeling, waarbij de financiering vanaf het tweede jaar voor 40% wordt 
opgebracht door het Rijk en voor 60% door de gemeente.

� In 2012 staat de gemeente Beemster 1,3 fte ter beschikking. Het Rijk 
financiert hiervan € 25.423,- en de bijdrage van de gemeente is 
vastgesteld op € 38.540,-.(zie septembercirculaire 2010)

� Het Rijk gaat in de regeling uit van € 50.000,- per fte. In dit bedrag zijn 
de werkgeverslasten, de secundaire kosten en de activiteitenkosten 
inbegrepen. Of met dit bedrag 1 fte kan worden gerealiseerd, is 
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afhankelijk van het functieniveau. 

 In 2011 zal u op de hoogte worden gesteld met betrekking tot de 
financiering van 2012 voor de gemeente Beemster. Op dit moment 
financiert de gemeente de SPOORmedewerker tot 2012 voor het opzetten 
van de bredeschool voor €7500 per jaar dit geld zou na 2012 ten gunste 
kunnen komen aan de activiteiten brede school. Dit wordt meegenomen in 
het voorstel van 2011.

16. Begroting
Programma’s

Blz. 43 wit: Waarom wordt de Berlingo niet 
geleased?

Voordat het BTW compensatiefonds in werking trad was leasing nog wel 
eens voordelig, omdat we dan gebruik konden maken van een BTW 
constructie. Dat voordeel geldt nu niet meer.

17. Begroting
Overzicht baten 
en lasten

In het gele gedeelte wordt op blz. 2 in een tabel de 
bezuiniging van de algemene uitkering en de 
structureel noodzakelijke bezuiniging op de 
gemeentebegroting aangegeven. Er onder staan 
daar de nieuwe saldi. In het groene gedeelte blz. 1 
t/m 4 komen deze saldi weer terug. Hoe zijn in dit 
groene gedeelte de structureel noodzakelijke 
bezuinigingen in verwerkt? Of is alles in punt 10 
“financiering en algemene dekkingsmiddelen en 
onvoorzien” opgenomen?)

Deze stelposten zijn inderdaad opgenomen in programma 10.

18. Begroting
Overzicht baten 
en lasten

Blz. 9 groen: Er is een bestemmingsreserve voor 
de viering 400 jaar Beemster gevormd. Welke 
uitgaven zijn tot nu toe uit die 
bestemmingsreserve gedaan?

Er is  € 12.000 betaald voor het uit te geven jubileumboek 400 jaar 
Beemster, en € 50.000 voorschot aan de Stichting Herdenking etc.

19. Begroting
Paragrafen

Blz. 5 blauw: Is er al een kwaliteitsslag gemaakt 
t.a.v. de risicoanalyses en scenario’s naar 
aanleiding van de opmerkingen van Deloitte?

Inmiddels is een nieuwe risicoanalyse gemaakt. U kunt daarvan op korte 
termijn de gegevens van inzien. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de 
opmerkingen van de accountant
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