
versie 3-10-2011         D66 / blz. 1 van 3 

 

FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN ONTWERPBEGROTING 2012 + BIJLAGEN EN BELASTINGVOORSTEL 2012FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN ONTWERPBEGROTING 2012 + BIJLAGEN EN BELASTINGVOORSTEL 2012FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN ONTWERPBEGROTING 2012 + BIJLAGEN EN BELASTINGVOORSTEL 2012FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN ONTWERPBEGROTING 2012 + BIJLAGEN EN BELASTINGVOORSTEL 2012    

 

DATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERING:    8 november 2011 PARTIJPARTIJPARTIJPARTIJ    D66 DATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGEN: 

    

12 oktober 2011 

 

 

NRNRNRNR    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD    

Programmaplan 

(wit), pag 10 

Wat is de achterliggende reden van vermindering 

aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang 

0-4 (van 120 naar 75) en buitenschoolse opvang 

(212>150)?  

 

Per abuis is er in de cijfers van 2010 een fout gemaakt. De cijfers voor 2010 

zijn: KDV 84, BSO 210, PSZ 55. 

De cijfers voor 2011 zijn ramingen die pas bij de jaarafrekening definitief 

bekend worden. 

 

Programmaplan 

pag 18, bijlage 

tabel 5 

Welk gebied valt onder Zuidoostbeemster? Is dat ten 

oosten en westen van de A7? 

Dit is ten oosten van de A7 

Programma’s p. 41 De daling van de formatie komt oa voort uit ‘plaatsing 

van een boven-formatieve functionaris’. Kunt u dit 

uitleggen?  

 

Het boven-formatieve karakter van de aanstelling van betrokken medewerker 

kan ingezet worden op een door pensionering te ontstane vacature.  

 

Programma’s p. 43 

> schema 

Alg uitkering gemeentefonds 2012 is nu bekend 

middels september circulaire. Betekent dit een 

substantiële vermindering van het hier opgenomen 

bedrag a € 6.242.040 voor 2012? 

Het bedrag van € 6.242.040 betreft 2011. 

In 2012 is € 6.202.910 opgenomen aan de hand van de meicirculaire. Als 

gevolg van de septembercirculaire wordt de uitkering 2012 € 6.154.033, dus 

€ 48.877 lager. 

 

Overzicht baten en 

lasten p.13 

Ad. 7 actief in de Beemster 

Hier wordt een bedrag van € 310.195 genoemd tbv 

Beemster 400. 

Eerder (p. 30 wit) wordt 363.000 genoemd. Waar zit 

dit verschil in? 

 

Het verschil zit in de verwachte kosten van de eigen organisatie. 
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Begroting 2012 

p. 26 

 

(paragraaf 

grondbeleid) 

‘Het oorspronkelijke gebied is uitgebreid met 

woningbouwgebied in het bestemmingsplan Slot, dat 

daarvoor toegevoegd is aan de grondexploitatie van 

De nieuwe Tuinderij.’  

Vraag: betekent dit dat het stedenbouwkundig plan de 

nieuwe Tuinderij ook van toepassing is op de strook D. 

Dekkerstraat en A-7? 

Vraag: wanneer is dit door wie vastgesteld? 

 

De raad heeft op 26 april 2011 het bestemmingsplan Slot vastgesteld. 

Hierdoor is een gering aantal woningen mogelijk geworden op de grond die in 

het door de raad vastgestelde bestemmingsplan ZOB I bestemd was voor een 

grote nieuwe kas. Stedenbouwkundig vormt deze woningbouwlocatie één 

geheel met het stedenbouwkundig plan van De Nieuwe Tuinderij. Daarom is 

dit plan ook toegevoegd aan de grondexploitatie.  

De gehele strook tussen D Dekkerstraat en A-7 is overeenkomstig het huidige 

overwegend agrarische gebruik in het bestemmingsplan ZOB I opgenomen, 

met uitzondering van de strook Zuiderhof/voormalige Spelemei. De gehele 

strook is niet opgenomen in het stedenbouwkundig plan en ook niet in de grex 

van De Nieuwe Tuinderij.   

 

Algemeen Waar staan de acties (en financiering) nodig om 

invulling te geven aan de toegezegde vroegtijdige 

beoordeling van beheer en gebruiksaspecten bij 

investeringsbeslissingen. 

 

In diverse programma’s zijn ramingen opgenomen voor levensduur verlengend 

onderhoud in de openbare ruimte: 

- Programma 3: Herstraten en –asfalteren wegen, Renovatie kunstwerken 

(bruggen etc.) en Aanpassingen verkeersveiligheid. 

- Programma 5: Vervangen beschoeiingen en Vervangen / renovatie 

riolering. 

Deze onderwerpen staan ook in het investeringsschema 2012-2015. 

In de exploitatie-uitgaven van programma 5 is een raming voor uitvoering van 

baggerwerk opgenomen. 

 

Blz 44 De meerjarige stelpost investeringen Openbare 

Ruimte wordt dit jaar nieuw opgevoerd. Kunt u de 

beoogde werking toelichten alsmede de plaatsing in 

programma 10. 

 

Voor een aantal investeringen in de buitenruimte is bij de opgave van 

bedragen onderscheid gemaakt in Wenselijk, Noodzakelijk en Onvermijdelijk. 

In het investeringsschema zijn de bedragen bij Noodzakelijk opgenomen. Wel 

is daarbij ieder jaar een Stelpost investeringen openbare ruimte opgenomen 

van € 40.000. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen we deze post 

aanpreken. Maar wanneer deze post in een jaar niet worden gebruikt, kan 

deze niet in een ander jaar worden aangesproken. Dit is in feite een post voor 

onvoorziene investeringsuitgaven. Dat is de reden waarom hij op programma 

10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien staat. 
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Paragraaf 

onderhoud 

kapitaalgoederen 

Het beeld dat wordt geschetst van de 

beheersystematiek en van de onderhoudstoestand 

van kapitaalgoederen lijkt nogal af te wijken van 

hetgeen eerder, met name in de begroting 2011, is 

aangegeven. Deelt u deze zienswijze en kunt u 

aangeven wat hiervan de oorzaak is. 

De gemeente is op dit moment bezig een kwaliteitslag te maken op o.a. de 

beheersystematiek van de kapitaalgoederen. Daarbij hoort ook de wijze van 

verslaglegging van de kapitaalgoederen en de bijbehorende 

beheersystematiek. Dit is de reden dat u een afwijkende verslaglegging ziet 

ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast is het een provinciale eis om de 

kapitaalgoederen transparanter weer te geven. 

 

Programma 4, 

algemeen 

 

Waar staan de beleidsvoornemens archeologie. 

 

Die staan niet in de begroting genoemd. Beleid is eerder vastgesteld en kosten 

lopen in het algemeen via de daarvoor in het leven geroepen reserve dan wel 

via de GREX van De Nieuwe Tuinderij. 

Persbericht 

begroting 2012 

Welke principiële keuzen in het takenpakket betreft 

het. 

 

Halvering van de inzet van BOA’s, streng vasthouden aan de eisen van 

kostendekkende huur voor de met particuliere instellingen te vergelijken 

onderdelen in de kinderopvang, verlaging van het opleidingsbudget voor 

ambtelijk personeel, streven naar sterk verminderde inzet van de 

huishoudelijke dienst. 

 

 


