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1.  Programma’s p. 18 Wat is de afweging om de afwaardering van ZOB II 

ten laste van de algemene reserve te brengen ipv  

ten laste van de bouwprogramma’s waar het 

thuishoort? 

 

Wij beschouwen dit als een technische vraag. 

In de regelgeving is rekening gehouden met het risico dat een plan niet 

(financieel) haalbaar is. Activering is dan tot een maximum beperkt, namelijk 

de marktwaarde. Als de gemaakte kosten de marktwaarde overstijgen, zal de 

boekwaarde afgewaardeerd moeten worden tot de marktwaarde. Deze 

afwaardering gaat ten laste van het eigen vermogen (algemene reserve) van 

de gemeente. Voorraad gronden is immers onderdeel van de balans 

(vlottende activa), de programma’s niet. 

2.  Programma’s, p. 24 Wat wordt bedoeld met ‘flexibele 

bestemmingsplannen’?  

 

Wij beschouwen dit als een technische vraag. 

Flexibele bestemmingsplannen zijn voorzien van afwijkings-, wijzigings- en/of 

uitwerkingsbevoegdheden. Hiermee kan in concrete gevallen maatwerk 

worden geleverd. 

3.  Programma 4 Het GVVP wordt aangekondigd, hoe is de 

financiering van het plan geregeld/gedacht 

 

Wij beschouwen dit als een technische vraag. 

Het voorstel om te komen tot een GVVP wordt momenteel voorbereid en dan 

ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, inclusief een mogelijke 

wijze van dekking van de kosten. 

4.  Programma’s p. 30 Leerlingenaantal openbaar basisonderwijs blijft in 

2012 en 2013 gelijk en vermindert daarna met 20 

lln. Betekent dit een lokalenoverschot in 

Zuidoostbeemster? 

 

Wij beschouwen dit als een technische vraag. 

Op dit moment zijn de definitieve cijfers nog niet bekend. De cijfers die 

momenteel beschikbaar zijn, worden op dit moment onderzocht of deze 

correct zijn en alle variabelen zijn meegenomen. De definitieve cijfers worden 

vermeld in het komend Integraal huisvestingsplan. 

5.  Programma’s p. 31 Het aantal leden van sportverenigingen uit de 

Beemster stijgt in 2012 van 1176 naar 2082 

leden. Waar baseert u deze stijging op? 

 

Wij beschouwen dit als een technische vraag. 

Het ledenaantal dat wij benoemen in deze staat is gebaseerd op de gegevens 

die de sportverenigingen indienen bij de subsidieaanvraag 2012. IJsclub 

Bamestra heeft voor het eerst een subsidieaanvraag ingediend. Dit is een 

vereniging met veel leden. 
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6.  Overzicht baten en 

lasten p. 7 

De lasten vd post bouw-woning-welstandstoezicht 

waren in 2010 hoger oa ‘door 

planschadevergoeding’. Kunt u uitleggen waarom 

planschadevergoeding onder deze post valt?  

 

Wij beschouwen dit als een technische vraag. 

Planschadevergoeding wordt uitgekeerd voor compensatie van 

waardevermindering door wijziging van een bestemmingsplan. Dat was weer 

het gevolg van bouwplannen. Zowel de posten voor bestemmingsplannen als 

voor bouw- en woningtoezicht horen onder programma 4. 

7.  Begroting 2012 

p. 7 

Weerstandsvermogen: ‘in 90% van de gevallen 

heeft de gemeente B voldoende 

weerstandsvermogen opgebouwd’. Moet dat niet 

100% zijn? 

 

Wij beschouwen dit als een technische vraag. 

Het resultaat van de risicosimulatie is een kansdichtheidsfunctie die aangeeft 

hoeveel geld benodigd is om alle risico’s af te dekken gekoppeld aan een 

bepaald zekerheidspercentage. De kans is immers klein dat alle risico’s zich 

tegelijk voordoen. Hoe meer zekerheid men wenst om risico’s af te dekken, 

hoe hoger de prijs die daaraan gekoppeld is. 

In de zogenaamde ‘Monte Carlo’ simulatie, die wordt gebruikt om het 

benodigde weerstandsvermogen te berekenen, wordt een 

zekerheidspercentage gehanteerd van 90. 

Het bovenstaande is opgenomen in het door de raad vastgestelde 

risicomanagementbeleid. 

 


