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1.  Prog 2 blz 7/8 Uitbreiden ondersteuning Mantelzorg gereed 2012. 

Is er zicht op de kosten van dit plan en zijn deze in 

de begroting verwerkt? 

Het verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers (respijtzorg) is een 

taak van WonenPlus. Beemster heeft met WonenPlus een subsidierelatie. De 

kosten van de mantelzorg zijn dus opgenomen in de Wmo-subsidies.  

In 2011 is aan WonenPlus een subsidie van circa € 20.000 verleend voor 

mantelzorgondersteuning. In de subsidiestaat Wmo is voor 2012 een bedrag 

staat opgenomen van circa € 17.000 (bezuiniging van 15%). Met WonenPlus 

zullen subsidie afspraken gemaakt over de wijze waarop dit bedrag wordt 

ingezet. 

 

2.  Prog 2 blz 8 Welsean krijgt minder subsidie. Maar wat zijn de 

kosten voor het nieuwe beleid,andere aanpak, met 

ook veel meer activiteiten in ZOB en andere 

kernen? 

 

De subsidierelatie met Welsaen voor de organisatie van jongerenactiviteiten in 

de gemeente stopt per 1 januari 2012. Wij zijn nu andere aanbieders aan het 

benaderen. Het beschikbare budget is ten opzichte van 2011 verlaagd en staat 

vermeld de subsidiestaat 2012. Doel is in Midden- en Zuidoostbeemster meer 

en goed bezochte jongerenactiviteiten te ontwikkelen voor zowel de jongere 

maar ook de oudere jeugd. 

 

3.  Prog 2 blz 9 In de afgelopen jaren was het saldo  soms veel 

lager en dan weer veel hoger. De verwachting is dat 

het de komende jaren onder de 4 ton blijft. Wat 

verklaart deze schommelingen? 

 

Zie het overzicht van baten en lasten, bladzijde 6. 
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4.  Prog 3,  blz 12 De landelijke verplichting tot het betalen van onze 

brandweervrijwilligers die is ingegaan per 1 januari 

2011: Wij kunnen de financiële consequenties 

hiervan niet terugvinden in de begrotingen voor 

2011 en verder. Zijn deze consequenties dermate 

klein dat dit terecht is? 

 

Het antwoord is nee. In de begroting 2011 was deze verplichting al opgenomen. 

Zie verder het overzicht van baten en lasten, bladzijde 6. 

5.  Prog 7 blz 27 

Openbare 

bibliotheek, 

muziekschool en 

Welsaen 

Zijn in de zin van langdurige verplichtingen en of via 

de wet vastgelegde normen dit feitelijk geen 

verbonden partijen? 

Zie de definitie van verbonden partijen in de eerste zin van de paragraaf. 

Beemster heeft geen bestuurlijke relatie met de genoemde instellingen (is niet 

vertegenwoordigd in de besturen hiervan).  Zowel met de Bibliotheek Waterland 

als met de Muziekschool Waterland heeft de gemeente een subsidierelatie. 

Voor beide instellingen geldt daarom dat, wanneer wordt gesproken over het 

stopzetten van de subsidierelatie, Beemster verplicht is een redelijke 

afbouwtermijn in acht te nemen. Concreet heeft de gemeente geen verplichting 

een muziekschool en/of een bibliotheek in stand te houden. Echter, streeft een 

gemeente een bibliotheekvestiging verbonden aan een basisbibliotheek na 

(zoals de Bibliotheek Waterland) en ontvangt de gemeente daarvoor geld vanuit 

het Rijk, dan verplicht deze gemeente zich te zullen voldoen aan het 

instapniveau (vast bedrag per inwoner). De subsidierelatie met Stichting 

Welsaen wordt met wederzijds goedvinden stopgezet. Er zijn geen langdurige 

verplichtingen met Welsaen. 

 

6.  Prog 7 blz 30 Wij missen de kosten leerlingenvervoer. Wat zijn 

deze in 2012 en volgende jaren? Wordt hier nog 

iets ondernomen om deze kosten de komende 

jaren te beheersen? 

Kosten voor leerlingenvervoer worden geraamd op € 189.500. De kosten 

maken onderdeel uit van de lasten op dit product. 

Wij zijn verplicht de Verordening leerlingenvervoer uit te voeren op basis van de 

wetgeving die hieraan ten grondslag ligt. Bij iedere aanvraag wordt zorgvuldig 

getoetst aan de voorwaarden. 
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7.  Prog 8 WMO Is er sprake van een loop naar de Beemster met 

nieuwe inwoners met rugzakjes die op de WMO 

kosten drukken als gevolg van het niet vinden van 

huurders uit Beemster bij vrijkomende 

huurwoningen? 

 

In sommige gevallen is er sprake van dat nieuwe inwoners in Beemster een 

aantal problemen en/of beperkingen (rugzakje) hebben die ten laste komen 

van het Wmo-budget of andere voorzieningen. Hierop is echter niet in te grijpen. 

8.  Prog 10 blz 43 

functie 914 Rente 

resultaat 

Is er sprake van lagere ratio van het 

weerstandvermogen als er renteresultaat wordt 

toegerekend vanuit het vrij aanwendbare deel van 

de algemene reserve naar exploitatie. Anders 

gezegd is deze reserve wel zo vrij aanwendbaar als 

dat effect heeft op de bedrijfsmiddelen in enig jaar? 

De algemene reserve en de reserve egalisatie renteresultaten zijn twee 

verschillende reserves. Daarbij is ook de reserve egalisatie renteresultaten een 

bestemmingsreserve. Het is dus niet mogelijk om uit de algemene reserve een 

renteresultaat toe te rekenen naar de exploitatie. Verder is het niet meer 

mogelijk om incidenteel een voordelig renteresultaat rechtstreeks toe te 

rekenen naar de exploitatie. 

 

9.  Prog 7 blz 30 Viering Beemster 400 jaar.  

Van het garantiebedrag is € 363.000,-  geraamd 

voor 2012. Is dit alles of worden nog meer kosten 

verwacht? Het is niet de bedoeling dat het 

opgemaakt wordt, er mag wat van overblijven). 

 

Ten laste van dit bedrag worden zowel de gemeentelijke kosten geboekt als de 

garantiesubsidie voor de Stichting. De begroting van de Stichting laat volgens 

de laatste berichten een tekort zien van € 250.000. Naar verwachting kunnen 

we binnen het totaal beschikbaar gestelde bedrag blijven en mogelijk wat 

overhouden 

 


