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1.  Blz. 2  geel 

Baanstede 

Hoe kunt u zo detailleert zijn over onze bijdrage aan 

Baanstede en dat over een reeks van jaren 

Deze bedragen zijn gebaseerd op de informatie uit de meerjarenbegroting van 

Baanstede. 

 

2.  Blz.2 geel 

Uitk.alg.fonds 

We kunnen deze bedragen niet rijmen met de 

bedragen vermeld op blz.8 geel –punt 3 

 

Op badzijde 3 geel staat de wijziging van de bedragen ten opzichte van de 

kadernota 2012. Op bladzijde 8 geel staan de geraamde totale uitkeringen 

2012 t/m 2015 die in de begroting / meerjarenraming zijn opgenomen. 

 

3.  Blz. 2 geel Waarom zijn diverse posten niet ingevuld voor de 

latere jaren, al dan niet gewijzigd: bijv. onderhoud 

sportterreinen, subsidies e.d. 

Idem voor leerlingenvervoer blz. 30 wit 

In de tabel op bladzijde 2 staan de wijzigingen ten opzichte van de kadernota 

2012. Voorbeeld: in de kadernota staat verminderen wijze en niveau onderhoud 

sportterreinen vanaf 2014 voor € 45.786. In de begroting houden we vanaf 

2013 al rekening met € 25.000. 

 

4.  Blz. 4 geel boven De gemeente gaat in gesprek met de BG om o.a. tot 

verbetering van transparantie te komen. Wat schort 

er nu aan. U gebruikt deze term niet zonder opzet 

Dit is een politieke vraag 

5.  Blz. 9 saldi ramingen Wat is uw verwachting over de reactie van de 

provinciale toezichthouder inzake de niet-sluitende 

begrotingen over een reeks van jaren? 

 

Wij gaan ervan uit dat de Provincie de ontwikkelingen kritisch volgt. De 

beoordeling van de financiële positie blijft volgens ons redelijk. Dat komt omdat 

de begroting 2012 niet sluitend is, maar de meerjarenraming maakt 

aannemelijk dat in de eerstvolgende jaren wel een evenwicht tot stand komt. Dat 

is het geval in 2014 en 2015. 

 

6.  Blz.8 wit GGD Bedoelt u met uw opmerking dat u meermeermeermeer of juist    

minderminderminderminder diensten van de GGD gaat afnemen 

 

Wij zullen kritisch kijken of we de diensten die we nu inkopen willen blijven 

afnemen. Daarbij wordt ook gekeken of er mogelijk nieuwe diensten/producten 

zijn die passen in het beleid dat de gemeente voert (nieuw voor oud). 
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7.  Blz. 10 wit 

kengetallen 

Deelnemers activiteiten BeeJee: waarop is uw 

aanname gebaseerd dat er zoveel meer deelname 

zal zijn –van 1200 naar 1800? 

 

Bij het opmaken van de begroting 2012 zijn wij uitgegaan van een 

gecontinueerd activiteitenaanbod. De cijfers van 2011 zijn lager door de ziekte 

van de jongerenwerker en we zijn er van uitgegaan dat in 2012 het 

jongerenwerk / activiteiten aanbod weer volledig is. Tevens willen wij de 

jongeren boven 15 jaar meer te betrekken bij het activiteitenaanbod gericht op 

henzelf en de jongere jeugd. 

 

8.  Blz. 11 wit 

beleidsdoelen 3.10 

Is het jaartal niet correct of komt er binnen 12 

weken een voorstel? 

 

Onder de paragraaf ‘Andere specifieke beleidsdoelen’ staat aangegeven dat de 

haalbaarheid van een GVVP in 2012 is onderzocht. Pas bij eventuele uitvoering 

van een GVVP kan een beslissing worden genomen of aansluiting Zuiderweg - 

Zuiddijk haalbaar is. Het jaartal 2011 hield verband met de gelijktijdige 

behandeling van het burgerinitiatief Zuidoostbeemster. Deze zaken zijn nu van 

elkaar gescheiden. Het streven is om de afhandeling van dit burgerinitiatief 

binnenkort (2011) aan u voor te leggen. 

 

9.  Blz. 16 wit 

Ruimtelijke Ordening 

Er ligt o.i. een harde afspraak dat de drie-eenheid 

(term spreekt ons als CDA zeer aan) ons voor 31-

12-11 bereikt en niet in 2012. 

 

Het streven is de drie-eenheid (Structuurvisie, Omgevingsnota en 

Bestemmingsplan Buitengebied) op 13 december a.s. aan u aan te bieden. De 

definitieve vaststelling door u als raad staat op de planning van 2012. 

10.  Bodembeheer Graag uitleg. We kunnen er ons weinig bij 

voorstellen. 

 

Voor het kunnen toepassen (verwerken) van grond is het wettelijk verplicht 

(conform besluit Bodemkwaliteit) een bodemkwaliteitskaart en 

bodembeheersplan te hebben. De huidige bodemkwaliteitskaart en het 

bodembeheersplan dateert uit 2007. Hierdoor kan Beemster tot en met het jaar 

2011 gebruik maken van deze kwaliteitskaart en -plan (overgangsregeling). In 

2012 moet Beemster een geactualiseerd bodemkwaliteitskaart en -plan hebben. 

Deze actie wordt samen met Zeevang en met inbreng van de Milieudienst 

Waterland uitgevoerd. Dit is zo georganiseerd om de kosten hiervoor zo laag 

mogelijk te houden.  
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11.  Ruimtelijke Ordening 

 

Een uitwerkingsplan werkt een bovenliggend 

bestemmingsplan nader uit; hoe kan dan een 

onderdeel al herroepelijk zijn en het geheel nog 

niet. (we doelen uiteraard op ZOB I) 

 

Ons inziens wordt onherroepelijk bedoeld. Er is nog geen uitspraak op het 

beroep tegen het bestemmingsplan 1e partiële herziening (het moederplan), 

terwijl tegen het uitwerkingsplan op grond van dat plan geen beroep is ingediend 

en dat plan dus onherroepelijk is.  

 

12.  Garantiesubsidie 

Beemster 400 

U noemt verschillende bedragen; graag nog even 

uitleg hoe het er nunununu voorstaat 

 

Zie de antwoorden op: 

- Vraag 5 van de VVD. 

- Vraag 9 van de BPP. 

 

13.  Omnibusenquête We zijn het even kwijt: doen we niet meer mee of 

minder frequent? 

 

Beemster doet niet meer mee aan de regionale omnibusenquête en doet minder 

frequent mee aan waarstaatjegemeente.nl. De opzet is om telkens in het jaar 

voor de gemeenteraadsverkiezingen, deel te nemen aan 

waarstaatjegemeente.nl. 

 

14.  Blz.14 wit BOA’s Waarom niet al in 2012 gestart met vermindering 

inzet BOA’s? 

Dit is niet mogelijk in verband met lopende afspraken met Purmerend. 

15.  n.v.t. Zie ook vraag 14 aub. Bij nogal wat bezuinigingen 

start u pas in 2013. Graag uitleg waarom u niet bij 

alle posten, waar dat kan, al in 2012 start. 

 

Overal waar bezuiniging in 2012 mogelijk was, hebben wij die doorgevoerd. Daar 

waar dat nog niet het geval is, heeft dat te maken met bestaande afspraken, 

met af te bouwen formatie of andere belemmeringen. 

16.  Gem.personeel Volgens ons hebben er in 2011 diverse 

ambtenaren afscheid genomen: kunt u precies 

aangeven hoeveel en tegen hoeveel fte. In de 

stukken lezen we iets over een derde fte.  

Geldt de vacaturestop nog steeds? 

 

In 2011 zijn 5 medewerkers uitdienst getreden. Dit is 3,88 fte. In de paragraaf 

bedrijfsvoering is vermeld, dat de vacaturestop ook voor 2012 geldt. Dit 

betekent, dat vacatures in principe niet worden ingevuld tenzij dit 

onoverkomelijke bezwaren oplevert. Dit ter beoordeling van het college. 

17.  GREX Zeer recent ontvingen we de laatste gegevens 

inzake de grondexploitatie. Zijn deze nieuwste 

cijfers al wel verwerkt in de 

(meerjaren)begrotingprognose? 

 

Nee. Maar de gronden in dit planonderdeel zijn overgedragen aan De Beemster 

Compagnie. Dus financiële mutaties komen niet meer in de gemeentelijke 

administratie. 

 


