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DATUM  
VERGADERING :

13 november 2012 PARTIJ : CDA DATUM  BINNENKOMST  
VRAGEN :

9 oktober 2012

NUMMER AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD
(bij  begroting tevens 
programmanummer  
+ blz.)

1 Turap 2012 Blz. 6/14 vertraging bouw kazerne; waarom 
is dat precies en wat  is de verwachte start  
bouw?

Er  is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend, 
maar  het bouwplan voldoet net niet  aan de kaders van het 
bestemmingsplan. Alsnog wordt  gestreefd om het wel aan het 
bestemmingsplan te laten voldoen. Een nieuwe aanvraag wordt  
binnenkort  verwacht. Na afgifte van de omgevingsvergunning 
(eind 2012/begin 2013) kan met de bouw worden gestart.    

2 Turap 2012 Blz.7/14 geschil  illegale bouw; kosten € 
70.000,-
Kunnen we daarom nader geïnformeerd 
worden -desnoods vertrouwelijk?

In  een vertrouwelijke brief aan uw raad op 30 mei 2012, met als 
kenmerk  10203, heeft  de wethouder u uitvoerig geschetst hoe de 
afwikkeling  van dit  geschil  is gedaan. Graag verwijzen wij  u naar  
deze brief. 

3 Turap 2012 Blz.7/14 obs perelaar: pos.resultaat:  € 
500.000
Eerder was een fors verlies aangekondigd 
van € 450.000. Blij  verrast,  maar  hoe kan 
dat?

Eerder was geen fors verlies aangekondigd, maar een fors lagere 
opbrengst . Hierdoor is er wel een positief  resultaat  maar lager 
dan eerder verwacht.

4 Turap 2012 Blz.8/14 Wat houdt  bruto/netto 
‘verantwoorden’ volgens BBV in? 

- Netto verantwoorden (activeren) = bijdragen van derden en/of 
eigen reserves worden in  mindering gebracht  op de 
boekwaarde.

- Bruto verantwoorden (activeren) = bijdragen van derden 
mogen wel en eigen reserves mogen niet  mindering gebracht  
op de boekwaarde.
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Investeringen met economisch nut,  zoals het Mfc, moeten bruto 
worden geactiveerd. In  overeenstemming met de 
afschrijvingsparameters voor de betreffende investering valt  de 
reserve periodiek (jaarlijks)  vrij  ter  dekking van de 
kapitaallasten.

5 Begroting 2013 Geel blz. 3 Omvang lasten/baten ruim  27 
milj.
Omvang lasten/baten begroting 2013 
14milj.
Verschil  begrijpen we niet.

Uw verwijzing naar  blz. 3 geel begrijpen wij  niet.
Het  verschil  zit  in  de baten en lasten van bouwgrondexploitatie, 
progamma 4. Zie de toelichting  op de bladzijden 19 wit  en 7 groen.

6 Begroting 2013 Geel blz. 4 Salarissen Tussen 2012<>2013 
is een verschil  van ruim  10 fte. Het  
bespaarde bedrag zien we niet  terug? 

Uw verwijzing naar  blz. 4 geel begrijpen wij  niet.
Het  verschil  in  formatie staat  op blz. 19 blauw, de paragraaf 
bedrijfsvoering.

In  de paragraaf bedrijfsvoering is de formatie 2013 exclusief het 
personeel van het samenwerkingsverband CuSoZa/Wmo vermeld. 
De per 1 januari  2013 doorlopende kosten voor de uitvoering van 
dit  werk  zijn  nu als lasten (uitvoeringskosten) in  de 
ontwerpbegroting opgenomen. Omdat  bij  het opstellen van de 
ontwerpbegroting nog geen compleet beeld was van de 
besparingen door de samenwerking  met Purmerend, zijn  de 
ramingen gelijk  gehouden aan die van 2012. 

De formatie 2013 is inclusief de verminderde formatie van 
Gemeentewerken. Maar  onder de lasten staat  een post van € 
68.000 voor het omvormen van het openbaar groen naar  
onderhoudsarm groen. Zie de bladzijden 8 en 9 groen.

7 Begroting 2013 Geel blz.1 geschil  leden v.d. huishoudelijke 
dienst: Kan dat nog aanzienlijke gevolgen 

Er  is geen sprake van een geschil. Uitgangspunt  van deze 
taakstellende bezuiniging (formatievermindering) is het met 
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hebben voor de begroting? wederzijdse instemming treffen van een regeling. Wij  voorzien dat  

dit  niet  gaat lukken. Dit  betekent  dat niet  wordt  bespaard op 
bestaande salariskosten. 
Deze salariskosten waren in  de meerjarenraming voor 2013 als 
besparing opgenomen. Dit  bedrag (€ 30.000) is in  
ontwerpbegroting weer opgevoerd. Andere gevolgen voor de 
ontwerpbegroting zijn  er niet.

8 Begroting 2013 Geel blz.. 2 SKB Voor 2013 e.v. ontvangt  de 
Stichting  nog extra  subsidie. Nu wordt  
tevens voorgesteld subsidie Peuterspeelzaal 
geheel te schrappen? Tegenstrijdig?

Bij  de verlening van de subsidie voor extra  groep in  
Zuidoostbeemster is tevens aan SKB een bezuiniging van € 200,- 
per peuterplaats aangekondigd miv  2013. Dit  zit  in  de lijn  met de 
bezuinigingen van de afgelopen jaren. Voor het overige verwijzen 
wij  naar de stukken voor de commissievergadering van 6 
november as. over dit  onderwerp. 

9 Begroting 2013 Geel blz. 6 Uitk.  Gemeentefonds: Is uw 
prognose voor de komende 4 jaar  niet  veel 
te optimistisch?

Misschien is dat zo, maar dat hangt  vooral  af van het programma 
van het nieuwe kabinet.
De prognose is gebaseerd op concrete gegevens uit  circulaires.

10 Begroting 2013 Wit  blz. 4 E-Beemster  U komt  nog met een 
kredietaanvraag voor de 2 vermelde 
projecten; vertroebelt  dat  niet  het beeld van 
de begroting?
Het  gaat om een fors bedrag, denken wij.

Voor de beide genoemde projecten (basisregistratie  grootschalige 
topografie en basisregistratie  personen) verwachten wij  op dit  
moment  een eenmalig investeringsbedrag nodig te hebben in  de 
orde van grootte van € 60.000. Daarbij  gaat het hoofdzakelijk  om 
dienstverlening; zeer specialistische werkzaamheden die ook 
Purmerend niet  in  eigen beheer  uitvoert.  Deze kosten mogen niet  
worden geactiveerd. 
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11 Begroting 2013 Wit  blz. 9 Kinderopvang: kunt  u aangeven 

wat  e.e.a. gaat betekenen m.b.t. stijging van 
tarieven voor ouders?

De kadernota 2012 is door u vastgesteld waarna de huurstaffel  in  
de begroting is geborgd, zo ook voor de begroting 2013. SKB weet 
al een jaar  van deze huurverhoging. Dat  is o.a. de redenen dat  
SKB heeft  ingesproken in  uw raad. Vervolgens heeft het college 
van de raad de opdracht  gekregen om met “open mind ’ in  overleg 
te gaan met SKB met als inzet  dat SKB stapsgewijs toegroeit  naar  
een kostendekkende huurprijs.  Dat  overleg loopt nog steeds. Een 
eventuele stijging van tarieven voor ouders valt  onder de 
verantwoordelijkheid  van SKB.

12 Begroting 2013 Wit:  blz. 10 waarom betalen wij  de 
vloerbedekking v.d. Kinderopvang??

In  het meerjaren onderhoudsprogramma van de gemeentelijke 
gebouwen is een vervanging van de vaste marmoleum bedekking 
(vloerbedekking) opgenomen en wordt  als een onderdeel van de 
ruimte  verhuurd.  
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13 Begroting 2013 Wit  blz. 19 De boekwaarde van ZOB 2 zet u 
voor een aantal  jaren vast (blz. 4 geel) op 
bijna de helft(!) van 2013. Op blz.19 wit  zegt 
dat de boekwaarde niet  teveel mag stijgen, 
maar  u zet hem toch vast? Overigens: 
stijgende –echte- boekwaarde lijkt  ons een 
prima zaak.

De boekwaarde van Zuidoostbeemster fase 2 is in  alle jaren gelijk,  
nl. € 2.269.300. Zie de toelichting  op blz. 4 geel: ‘Begin 2013 etc.’
Zie ook blz. 26 blauw, de paragraaf grondbeleid. De ontwikkeling  
van de gronden vindt  pas na de ontwikkeling  van fase 1, dus na 
2020 plaats.
De werkelijke  marktwaarde van de gronden is door ons niet  te 
beïnvloeden. Wij  willen  met het gelijk  laten van de boekwaarde 
voorkomen dat we over een aantal  jaren weer een groot bedrag 
moeten afboeken.

14 Begroting 2013 Wit  blz. 22 Energiebesparende maatregelen 
gemeentehuis. Wij  weten niet  zeker of die 
inderdaad getroffen zijn. Indien uw opm. 
juist  is: kunt  u iets zeggen over de 
opbrengst<>investering?

De tabel waarnaar  u verwijst  geeft aan wanneer een project van 
het collegeprogramma zou starten en gereed zou moeten zijn. 
Over energiebesparende maatregelen gemeentehuis is nog geen 
voorstel aan uw raad gedaan. Wij  verwijzen u in  dit  verband naar  
de paragraaf die hierover is opgenomen in  het voorstel  
Beleidsnotitie  duurzaamheid Beemster (raadscommissie 9 
oktober). In  deze paragraaf is vermeld, dat  met een voorstel voor 
deze maatregelen wordt  gewacht totdat  duidelijkheid  is over het 
toekomstig gebruik  van het gemeentehuis. Wat  tot  nu toe is 
gedaan zijn  (alleen) onontkoombare vervangingsinvesteringen 
(vervanging CV ketels en een binnenkort  uit  te voeren vervanging 
van koelmachines) en noodzakelijk  klein  onderhoud 
(bewegingssensoren, verlichtingsarmaturen). De kosten hiervan 
waren gebudgetteerd op basis van onderhoudsplannen. Deze 
maatregelen leveren ongeveer 8% bij  aan de beoogde CO2 reductie 
van 23,1% plus een besparing op de energiekosten. De 23,1% 
reductie geldt  bij  uitvoer van het totale pakket  aan maatregelen. 
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15 Begroting 2013 Wit:  blz. 33 Speeltuinen en Doeplekken: het 
onderhoud baart  ons grote zorgen; al heel 
lang pleitten  wij  voor een  budget: 
toegezegd. Nu ligt  er voor 2013 nog een 
voorstel. Ook hier  is dit  een vertroebeling 
van de begroting.
Wanneer komt  dat voorstel, toch niet  op 
13-11, zoals u zegt?

Dit  onderwerp is geagendeerd voor de vergadering van de 
raadscommissie van 6 november 2012. 

16 Begroting 2013 Wit  blz.33 Kunst:  geen nieuw budget; hoe 
verhoudt  dat zich met wit  blz. 34 € 16.000 
voor kunstaankopen in  de komende 4 jaar?

De komende jaren wordt  er inderdaad geld gereserveerd voor een 
nieuwe kunstaankoop. De zin dat  er geen nieuw budget 
beschikbaar  wordt  gesteld voor een kunstaankoop staat  ten 
onrechte op pagina 33 opgenomen.

17 Begroting 2013 In  onze beleving is de Beemster Compagnie 
een samenwerkingsvorm tussen de 
marktpartij:  Bouwfonds en een publieke 
partij:  Beemster?
Met  gedeelde winst/verlies. Klopt  dit? Of 
zitten  we er helemaal  naast?

Ja dit  klopt.

18 Begroting 2013 Blauw  blz. 23  Is er al iets te zeggen over 
de toekomst van de TD in  het licht  van onze 
samenwerking  met P. en de overgang –
wellicht-  van Zeevang naar E-V.?

Formeel is dit  aan het bestuur  van de TDBZ. Wij  kunnen daar nog 
niets over zeggen. 

19 Begroting 2013 Politieke vraag/opm.
Beschouwt  u projecten als 1e veemarkt  naar  
Beemster en 2e Juniorcollege naar  Beemster 
niet  als luchtfietserij  en zonde van te 
investeren moeite c.q. geld?

Wij  beschouwen deze vragen als politieke vragen.
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