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1 Berap pag. 12 25.600 tbv kwaliteitsbevordering van de combinatiefuncties 

en buurtsportcoaches. We hebben één combinatiefunctionaris 

en geen buurtsportcoaches. Is dit het scholingsbedrag voor 

één medewerker? 

 

Dit bedrag betreft de bijdrage die Beemster doet ten gunste van 

de formatie van combinatiefunctionaris. Deze is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van Brede School Beemster en in dienst van 

SPOOR. De term ‘kwaliteitsbevordering’ is hier wat ongelukkig 

gekozen. In Beemster is inderdaad geen sprake van een 

buurtsportcoach. 

 

2 Berap p. 15 Waar is de besteding van € 25.000 ‘business case’ aan 

besteed?  

In de begroting 2014 was een stelpost opgenomen voor de 

vermindering milieuhandhaving bij Purmerend. Begin 2014 is 

duidelijk geworden dat gemeenten vanuit het Rijk verplicht 

worden de uitvoering van het zogenaamde basistakenpakket te 

beleggen bij een regionale uitvoeringsdienst (RUD). Hierdoor is 

de opgenomen stelpost niet haalbaar.  

 

3 Berap p. 9 Hoe kan een verwerking van een meerjarenperspectief van 

2015 leiden tot een lastenverzwaring van € 124.000 in 

2014? 

 

Na de vaststelling van de begroting 2014 door u als raad in 

november 2013, hebben zich een aantal onvermijdelijke 

financiële zaken voorgedaan. Deze zijn opgenomen in het 

meerjarenperspectief 2015-2018 (zie blz 7). Het 

meerjarenperspectief (of de kadernota) is het eerste moment 

om de onvermijdelijke ontwikkelingen aan te kondigen. Al doet 

de titel meerjarenperspectief 2015-2018 anders vermoeden, 

deze ontwikkelingen kunnen betrekking hebben op 2014 en 

2015 en verder.  

 

4 Berap p. 7 De verkoop van 2 woningen levert € 109.000 op. Kunt u dit 

toelichten? 

Dit betreft twee huurwoningen die door Wooncompagnie 

zijn/worden verkocht en waarover een nabetalingsverplichting is 

afgesproken bij de overdracht van de grond aan 
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Wooncompagnie. De verplichting bedraagt € 50.000 per woning, 

verhoogd met de overeengekomen index 

 

5 Subsidievoorstel Slaat het accomodatie beleid ook op panden van derden, zie 

HGB-verzoek. 

Het project Vastgoed- en Accommodatiebeleid behelst de 

gemeentelijke gebouwen en daarin de activiteiten. Echter, het 

accommodatiebeleid heeft vanzelfsprekend sterke 

overlappingen en verbindingen met accommodaties van 

verenigingen en instellingen en daaraan gekoppeld de subsidies. 

Het Maatschappelijk beleidskader, de Subsidieverordening en 

het gemeentelijk Vastgoed zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden en voeden elkaar. Dit is de link die u kan leggen over 

panden van derden versus het accommodatiebeleid. 

 

6 Subsidievoorstel  Obs B. Morgenster heeft € 16.000 aangevraagd tbv  

“signalerende en preventieve activiteiten op de scholen in het 

kader van de mentale, psychologische en sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.” 

Betekent dit € 16.000 voor de drie basisscholen? 

OBS De Blauwe Morgenster heeft geen € 16.000 aangevraagd 

voor de signalerende en preventieve activiteiten, zij hebben  

€ 2.500 aangevraagd. De € 16.000 heeft betrekking op 2014 

en is verleend aan SPOOR. OBS De Blauwe Morgenster heeft 

namens de Brede School Beemster de aanvraag ingediend en 

heeft dus betrekking op alle drie de scholen in Beemster. 

 

7  Wat kan de nieuwe ontwikkeling van 25 miljoen 

overheidssteun + 25 miljoen van J. vd Ende betekenen voor 

het muziekonderwijs op de basisscholen in Beemster?  

Basisscholen krijgen meer geld voor muziekonderwijs. Voor de 

komende vijf jaar stelt het ministerie van Onderwijs 25 miljoen 

euro beschikbaar. Private partijen leggen een even groot bedrag 

in. Met het geld kunnen scholen hun leraren trainen om beter 

muziekles te geven. Ook kunnen ze de samenwerking zoeken 

met muziekscholen, fanfares en poppodia. Scholen die 

aanspraak willen maken op het geld kunnen een plan indienen 

bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

 

 


