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1 Begroting 8 en 9 wit,  programma 2: Is de voorgestelde 
verhoging van 5% ten gunste van de GGD een 
gevolg van veranderde wetgeving? 

Een voorgestelde verhoging van 5% voor de GGD kunnen wij  niet  
plaatsen.
Op blz. 8 is aangegeven welke verhoging van de bijdrage volgens de 
kadernota valt  te verwachten. In  de kadernota is dit  als volgt  
toegelicht:
‘De GGD gaat vanaf 2013 het onderdeel jeugdgezondheidszorg van de 
totale bijdrage op een ander wijze berekenen. Deze wijze van verdeling 
is voor Beemster ongunstig. Voor een deel was hiermee al bij  de 
meerjarenraming rekening gehouden. Aan de hand van de cijfers van 
de kadernota 2013 van de GGD is een nieuwe opstelling van de 
toekomstige gemeentelijke bijdrage gemaakt.’
Op blz. 9 is aangegeven dat  voor de komende periode centraal  staat  dat  
de GGD 5% moet bezuinigen. Dat  is een wens van alle deelnemende 
gemeenten.

2 Begroting Zijn  er nog (andere) verbonden partijen  die 
hun begrotingen niet  rond krijgen en dit  ten 
laste van de aangesloten gemeenten willen  
doorberekenen?

Voor zover ons bekend niet.

3 Begroting Zijn  er jonge gezinnen met een hele kleine 
beurs die buiten de boot vallen omdat de 
subsidie op peuterspeelzaal wordt  afgeschaft  of 
worden zij  gecompenseerd via de WMO?

De financiële consequentie voor de jonge gezinnen zijn  op dit  moment  
niet  inzichtelijk.  Het  is nog onduidelijk  of het PSZ-werk  verdwijnt,  of 
er ander PSZ-werk  in  de plaats komt,  welke alternatieve er zijn  en 
hoeveel jonge gezinnen op dat moment  gebruik  maken van de bijstand. 



Op dit  moment  maken 2 gezinnen gebruik  van de bijzondere bijstand 
voor de peuterspeelzaalbijdrage. De jonge gezinnen kunnen niet  
worden gecompenseerd via de Wmo. 

4 Begroting Wit,  blz 17 programma 4: 4.7 over 
bestemmingsplannen MB en WB: is dit  pas 
2014 gereed? 

In  oktober is de aanbesteding gereed gekomen over welk  buro ons gaat 
ondersteunen met het gereed maken van de beide 
bestemmingsplannen. Daarna is de opdracht  gegeven. De opdracht  is 
om voor 1 juli  2013 de beide bestemmingsplannen gereed en door u 
vastgesteld te hebben. Wij  gaan er van uit  dat dit  realiseerbaar is, 
omdat het om conserverende bestemmingsplannen gaat.

5 Begroting Blz 14, programma 3: wit  Brandweer; Waarom 
staat  de uitrukpost  ZOB niet  gereserveerd als 
investering? 

Omdat  de investering al in  de staat  van vaste activa staat.

6 Begroting Blz 17, programma 4, 4.8: Monumentenbeleid 
zou toch slechts worden voorbereid mbv een 
startnotitie? 

Het  college bereidt  een voorstel  aan uw raad voor op basis waarvan u 
zich kan uitspreken over de wenselijkheid  van een gemeentelijke 
monumentenlijst.  Dit  is een stap in  het totale proces om te komen tot  
gemeentelijk  monumentenbeleid. 

7 Begroting Wit  blz 27 programma 6: 6.2 over 
streekproductenmarkt  uit  Beemster: hoe staat  
het hiermee? 

Gesprekken hierover uit  economisch oogpunt  moeten nog worden 
verder opgepakt.

8 Begroting Blz 34 wit,  programma 7: Leerlingenvervoer: 
na de stijging uit  2012 neemt deze post weer af 
in  2013 volgens u. Waar baseert  u dit  op? 

We hebben het leerlingenvervoer in de begroting verlaagd op basis van de 

huidige beschikbare cijfers. Wij hebben minder leerlingen die hiervan gebruik 

maken in het lopende schooljaar 2012/2013.

9 Begroting Programma 8: Is de stijging op blz 40 wit  tav 
bijstandsgevallen van 50 
bijstandsgerechtigden in  2013 niet  erg 
hoog/somber ingeschat? (is dit  wel in  lijn  met 
de nationale trend)

Landelijk  is nog steeds sprake van een (lichte) stijging van de 
bijstandspopulatie. Op dit  moment  bedraagt het aantal  
uitkeringsgerechtigden in  Beemster 46. 50 vinden wij  een reële 
schatting.

10 Begroting Programma 9, 9.1 wit  over ondersteunende 
raadscommissie: Is dit  nog wel actueel, en 

De tabel waarnaar  u verwijst  geeft aan wanneer een project van het 
collegeprogramma zou starten en gereed zou moeten zijn. 



moeten we dit  misschien aanpassen? Alle projecten, ook als die zijn  afgerond, worden genoemd en dan met 
de oorspronkelijke jaren zodat inzichtelijk  blijft  wat  de beleidsdoelen 
waren.

11 Begroting Is de onbenutte belastingcapaciteit  nog van 
invloed op de uitkering  uit  het gemeentefonds?

Nee

12 Begroting Geel blz 6: Is de jaarlijkse stijging van 2,5% 
bijdrage wegenbeheer aan het HHNK  
ongeacht de inflatieverhoging?

Zie het antwoord op vraag 2 van de fractie van de PvdA.

13 Begroting Blz 9 wit,  Peuterspeelzaalwerk
Kunnen zij  het wel rond krijgen met meer 
financiële bijdrage van de ouders? Of PSZ op 
kleinere schaal?

Dit  onderwerp is geagendeerd voor de vergadering van de 
raadscommissie van 6 november 2012. Voor uw vragen verwijzen wij  u 
naar  de stukken die aan dit  agendapunt  worden toegevoegd.


