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(bij  begroting tevens 
programmanummer  
+ blz.)

1 Nota van 
aanbieding geel blz. 
4

Welk  optimisme rechtvaardigt  dat na 2013 
terreinen Spelemei oud en oude buurthuis  
niet  meer in  overzicht  zijn  opgenomen?

Met  de voorbereiding van woningbouwplannen op beide locaties is 
in  2012 al gestart.  Daarom verwachten we deze locaties in  2013 te 
kunnen verkopen.

2 Nota van 
aanbieding geel blz. 
6

Waarom stijgen de bijdragen aan 
Hoogheemraadschap met 2,5%?

Bijstelling  vindt  ieder jaar  plaats op grond van het Besluit  bijdrage 
vergoeding wegenbeheer uit  1994. Het  stijgingspercentage is 
afgeleid van de prijsstijging voor overheidsconsumptie. De 
percentages worden jaarlijks  in  de septembercirculaire  bekend 
gemaakt;  het definitieve voor het lopende jaar  en het voorlopige 
voor het volgende jaar. Het  percentage van 2,5 is een eigen raming 
van het stijgingspercentage. Op basis van de septembercirculaire  is 
inmiddels voorgesteld het percentage voor 2013 te wijzigen. Voor 
2014 en verder is geen aanpassing voorgesteld.

3 Programmaplan
Wit  blz. 4

Hoe kijkt  college aan tegen keuzes en 
investeringen mbt  2 grote digitale projecten? 
Hoe moet daarbij  "gemeentegrootte" worden 
geïnterpreteerd?
Wanneer wordt  duidelijk  of er een budget 
noodzakelijk  is? Hoe groot schat college dit  
op voorhand?

Bij  deze onderwerpen heeft de gemeente te maken met uitvoer van 
wettelijke  verplichtingen zoals bijvoorbeeld bij  de genoemde 2 grote 
projecten. Daarbij  is een onderscheid te maken tussen wat  
minimaal  noodzakelijk  is om te doen en wat  nog meer kan. In  dat 
kader moet u het vertrekpunt  van het college zien waarnaar  u 
verwijst.
Voor de vraag over het kosten van de 2 projecten verwijzen wij  u 
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naar  de beantwoording van de vragen van de fractie van het CDA.
Gepland is overigens, dat uw raad dit  jaar  nog een schriftelijke  
uiteenzetting  ontvangt  van de stand van zaken van de uitvoering 
van het programma E-Beemster. 

4 Programmaplan  wit  
blz. 8

Ondersteuningen mantelzorgers: 2013 nog 
door WonenPlusAangenaam.
Hoe loopt dat vanaf 2014?

Wij  beschouwen dit  als een politieke vraag.

5 Programmaplan  wit  
blz. 9

Kennelijk  is gemeente niet  verplicht  
peuterspeelzaalwerk  aan te bieden?! Wat  
maakt  dat  dit  nu niet  verplicht  is? Wat  is 
het totaal  bedrag wat  nu en in  voorgaande 
jaren onverplicht  is uitgegeven?

De PSZ wordt  bekostigd uit  lokale middelen. De kosten van de 
exploitatie  van de PSZ wordt  gedekt  uit  de ouderbijdrage en 
gemeentelijke subsidie. Als gemeente zijn  wij  niet  verplicht  een 
peuterspeelzaal in  stand te houden, maar  wel voor wat  betreft  het  
VVE -aanbod, ook als wij  hier  geen subsidie van het Rijk  voor 
ontvangen. De afgelopen vijf  jaar  (2007-2011) is in  totaal  de 
subsidie vastgesteld op €361.484. Subsidies zijn  niet  per definitie  
verplicht,  maar  dienen veelal een maatschappelijk  doel.

6 Programmaplan  wit  
blz. 11

In  hoeverre is het verantwoord voor 2014 en 
2015 geen bedragen op te nemen voor 
aanschaf materialen Brandweer?

In  de meerjarenraming zijn  wel vervangingsinvesteringen 
opgenomen. In  de tabel Kadernota 2013 staan alleen de mutaties 
ten opzichte van de meerjarenraming.

7 Programmaplan  wit  
blz. 13

Waar legt college de prioritering  voor inzet 
BOA's?

De prioriteiten  van het college voor de inzet  van BOA’s zijn  op de 
volgende punten gericht:  Toezicht  op hangjeugd in  speeltuinen, 
schoolpleinen en andere hotspots; Zichtbare aanwezigheid in  de 
openbare ruimte, fungeren als ogen en oren van de gemeente 
Beemster; Gerichte inzet tijdens evenementen en Parkeren en 
verkeer. Deze prioritering  is niet  gewijzigd maar  kan minder  
frequent  worden uitgevoerd.
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8 Programmaplan  wit  
blz. 23

Is de verwachting dat  de landelijke 
inzameling van plastic in  2013 wordt  
gestopt?

Naar  aanleiding van berichtgeving vanuit  Nedvang is de 
verwachting  dat  de vergoeding voor plastic wordt  voortgezet in  
2013. Alleen de vergoeding voor communicatiemiddelen over plastic 
(publicatie, en persberichten) wordt  vermoedelijk  niet  voortgezet.

9 Programmaplan  wit  
blz. 23

9 oktober nemen we een beslissing over het 
plan van aanpak Klimaatbeleid en 
Duurzaamheid. Waar zijn  de €250.000,- die 
hiervoor nodig zijn, terug te vinden?

Bij  de samenstelling van de ontwerpbegroting was dit  voorstel nog 
niet  bekend, dus is het niet  verwerkt.

10 Programmaplan  wit  
blz. 28

n.a.v. Voorgenomen fusies Graft-De Rijp en 
Schermer met Alkmaar:  wat  is de verwachte 
levensduur  van Land van Leeghwater?

Wij  beschouwen dit  als een politieke vraag.

11 Programmaplan  wit  
blz. 40

Op grond van wat  wordt  "kwijtgescholden 
bedrag" in  2013 met ruim  11% verhoogd?

Op grond van de ontwikkeling  van de werkelijk  kwijtgescholden 
bedragen in  2011 en 2012.

12 Belastingvoorstel Voorgestelde leges rijbewijs: wat  is de echte 
kostprijs  in  Beemster?

Aan het rijk  betalen we per rijbewijs € 9,70. Het  uurtarief  (incl. 
overhead) van de sector samenleving, burgerzaken en welzijn  is 
ongeveer € 61,00. Met  de aanvraag en de afgifte van een rijbewijs 
zijn  20 tot  25 minuten  gemoeid. Bij  25 minuten zijn  de kosten van 
samenleving € 25,40. Totale kosten € 35,10.

13 Belastingvoorstel Bij  de berekening van de afvalstoffenheffing 
en de rioolheffing wordt  geen rekening 
gehouden met nieuwbouw in  de 
Zuidoostbeemster. Bij  de OZB-berekening 
lijkt  dat  wel te gebeuren (er staat  dat hier  
wel wordt  rekening gehouden met verbouw 
en nieuwbouw) Waarom is daar verschil  in?

Zowel bij  de afvalstoffenheffing en rioolheffing als bij  de OZB is 
geen rekening gehouden met nieuwbouw in  Zuidoostbeemster. Er  is 
bij  alle 3 belastingen wel rekening gehouden met de laatste op te 
leveren woningen in  Leeghwater  fase 3.

versie 3-10-2011 3



versie 3-10-2011 4


