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NR AGENDAPUNT
(bij  begroting 
tevens 
programmanumme
r + blz.)

VRAAG ANTWOORD

1 Nota van 
aanbieding geel 
blz. 1

Uw opmerkingen over de reacties van de 
huishoudelijke dienst  horen volgens ons niet  in  
een begroting, maar hebben effect op een 
Sociaal Plan.

Technische beantwoording: De vermelding in  de begroting is wel juist.  
Deze bezuinigingstaakstelling  uit  de meerjarenraming van 2011 e.v. is 
namelijk  zo goed als zeker niet  haalbaar. Het  gaat om een substantieel  
bedrag (30.000) en dat  heeft  effect op het wel of niet  sluitend zijn  de 
ontwerp begroting 2013. 
Van een direct effect op het Sociaal Plan is geen sprake, anders dan 
dat  betrokken medewerkers ook onder het komend Sociaal Plan zullen 
vallen, net als de andere medewerkers.

2 Programmaplan  
wit  blz. 9

Hoe bent u er toe gekomen om de subsidie voor 
de peuterspeelzaal af te schaffen? 
Deze subsidie valt  onder de subsidiestaat,  
hierover is afgesproken tot  een bezuiniging 
van 10 %. Deze maatregel heeft  hier  effect op. 
Wordt  nu de 10 % overschreden?
Verder hebben we juist  in  de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in  de peuterspeelzalen van 
Beemster. Vindt  u dit  geen 
kapitaalvernietiging?

Politieke vraag

3 Programmaplan  
wit  blz. 34

Welke mogelijkheden ziet college om gebouw 
Bonte Klaver  voor gemeenschap te behouden?

Politieke vraag

versie 3-10-2011



4 Programma wit  
blz.23 en Baten en 
lasten groen blz. 7

Wat wordt  de positie van de projectleider  na 
afronding van het project Des Beemsters?

Technische beantwoording: De functionaris  zal dan bovenformatief  
worden. De kosten daarvan zijn  verwerkt  in  deze begroting  

5 Algemeen Hoe krijgen we inzicht  en greep op de effecten 
op langere termijn  van de bezuinigingen? (Te 
denken valt  aan de halvering van de BOA’s, de 
versobering van het groen, het overgeven van 
onderhoud aan sportclubs, de afschaffing van 
de kleine subsidies.)

Technische beantwoording: Inzicht  kan bijvoorbeeld afkomstig zijn  uit  
publieksenquêtes over de kwaliteit  van de dienstverlening. Voor 2013 
is een enquête voorzien. 

versie 3-10-2011


