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1 Progr.2, blz 9 (wit)
Peuterspeelzaalwerk

Kunt  u vertellen wat  nu de marktconforme 
huurprijs  per m2 is?

Met  betrekking  tot  de peuterspeelzaal is er geen marktconforme 
huurprijs.  De locatie van de Peuterspeelzaal in  de 
Middenbeemster is gesitueerd in  een deel van Blauwe 
Morgenster. Stichting  Spoor is (in het kader van de Wet 
Onderwijsvesting) het bevoegd gezag waarmee SKB de huurprijs  
opstelt.  De locatie te Zuidoostbeemster  wordt  ook gebruikt  als 
BSO.  Voor de peuterspeelzaal wordt  hieraan een bedrag van 
€20.000 per jaar  toegerekend  door SKB.

       2 Progr. 2, blz 9 (wit) Hoe denkt  het college dat de SKB gaat 
reageren op een huurprijsverhoging van 
€70.000?

Zie beantwoording vraag 11 van het CDA

        3 Progr.2 blz 10 (wit)
Onttrekkingen 
onderhoudsvoorziening
en

Wat  betreffen de hogere lasten van €4.482 
voor het BeeJee–gebouw?

De belangrijkste lasten betreffen buitenschilderwerk  en 
vervangen van de dakventilator.

   4 Progr.7 blz 33(wit)
Speeltuinen

Waarom is er in  de begroting geen bedrag 
gereserveerd voor de inrichting  en 
onderhoud speelvoorzieningen in  de 
verschillende kernen?

Dit  onderwerp is geagendeerd voor de vergadering van de 
raadscommissie van 6 november 2012. 
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5 Progr.7.blz 32 (wit)
Kadernota 2013

Kunt  u een onderbouwing geven voor het 
structureel  onderhoud van €10.200 voor 
natuurspeeltuin  in  Leeghwater  3?

Hierbij  de onderbouwing: 
Grof onderhoudsplan:
Groenonderhoud:
• Maaien (grassen met bloemen) 1 à 2 keer per jaar,
• Wilgenconstructies: 
• Bomen
• Takkenwal:  aanvullen met snoeihout
Omgeving algemeen:
• ‘Speelerosie’ aanpakken  
• Jaarlijkse inspectie speeltoestellen. 
• Halfverharding  aanvullen (1x per jaar). 
• Zandplekken: 
Daarnaast  zijn  er nog enige kosten opgenomen voor het 
onderhoud van de speeltoestellen. 

       6 Progr.4 blz 19 (wit)
Tabel gepl. 
nieuwbouwontwik.  tot  
2020

Wat  is de reële prognose voor woningbouw 
in  de Beemster tot  2020? 925 woningen lijkt  
ons veel.

De laatste uitgifte  in  de grondexploitatie  van De Nieuwe 
Tuinderij  (d.d. 8 maart  2012) is gepland in  2020. Voor de eerste 
fase van 240 woningen in  De Keyser is in  de grondexploitatie  (d.d. 
8 maart  2012) de laatste uitgifte  gepland in  2019. De andere 
projecten zijn  al in  voorbereiding.  De planning van woningbouw 
op terrein  Jonk is onzeker (particulier  initiatief).  

       7 Kadernota 2013
Blz 4 van 16 punt  3

Bij  de ontvlechting van het 
samenwerkingsverband CuSoZa/WMO in  
2013 wordt  gesproken over enige 
frictiekosten.
Wij  vinden dit  niet  terug in  de begroting. 
Kunt  u hier  een toelichting  over geven?

Een deel van de frictiekosten wordt  al in  2012 gemaakt,  namelijk  
de kosten van de begeleiding in  de ontvlechting  en de kosten voor 
invlechting  in  de nieuwe organisatie (bijvoorbeeld ICT-kosten). 
Frictiekosten die te maken hebben met de plaatsing van mensen 
(op basis van het Sociaal Plan) zijn  pas na definitieve plaatsing te 
berekenen. 
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