
Beantwoording van de technische vragen over de programmabegroting 2017-2020, die niet   

tijdens de mondelinge behandeling van 25 oktober 2016 konden worden beantwoord.  
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1                   5 Verzoek is om bij de tekst onder het kopje ‘btw-component 

in afvalstoffen- en rioolheffing opnemen’ een verwijzing te 

maken naar de financiële verordening; hier is de 

kostendekkendheid besloten en vastgelegd.  

 

Dit is opgenomen is de aangepaste versie. 

2 5/6 Onder het kopje ‘opbrengsten klei’ en in de tabel 

dekkingsplan ook de vennootschapsbelasting opnemen. 

 

Dit is opgenomen is de aangepaste versie. 

3 6 In de tabel de regel m.b.t. de btw in de afvalstoffen- en 

rioolheffing uitsplitsen (laten zien hoe dit is opgebouwd). 

 

Dit is opgenomen is de aangepaste versie. 

  

4 11 Relevante beleidsnota’s: legesverordening 2016 of 2017? Dit is correct opgenomen. De legesverordening 2017 zal in 

de vergadering van 20 december 2016 aan u worden 

voorgelegd ter vaststelling.  

 

5 12 Word er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om  

digitaal in te dienen?  

Er zijn momenteel verschillende zaken die digitaal kunnen 

worden geregeld: wijzigen naamgebruik, verzoek 

geheimhouding persoonsgegevens, uittreksel BS, uittreksel 

BRP, verhuizingen, vertrek naar het buitenland, bewijs van 

Nederlanderschap, bewijs van in leven en een eigen 

verklaring rijbewijs.   

 

Er wordt niet veel gebruik gemaakt van het digitaal 

indienen, behalve als het gaat om verhuizingen (136 

stuks).  

 

6 12 A: Hoe is de privacy geborgd. Kan iedere ambtenaar ALLE 

gegevens van een burger inzien of is informatie die er voor 

die betreffende ambtenaar niet toe doet, afgeschermd van 

A: Voor het zaaksysteem is een zogenaamde privacy 

impact analyse gemaakt (door een projectgroep). Een 

medewerker ziet alleen wat hij of zij nodig heeft. Voor het 
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inzage? Wie bepaalt de inzage rechten per ambtenaar? 

B: Moet een burger nog steeds alle loketten langs voor zijn 

verschillende aanvragen of kan door slimme koppeling in 

het zaaksysteem ieder loket/ afdeling integraal werken en 

alle aanvragen afhandelen? 

beheer is de standaardprocedure van toepassing, welke 

ook al jaren bij burgerzaken wordt toegepast.  

 

B: Het zaaksysteem is bij uitstek bedoeld om al het werk 

als geheel c.q. in context te zien. Eén loket dus. 

Kanttekening hierbij is wel dat het zaaksysteem stap voor 

stap ingevoerd wordt en het resultaat daarmee geleidelijk 

bereikt zal worden. 

 

7 15 In de tabel met kengetallen stijgt het aantal WOZ 

beschikkingen in 2016 met 1.100 stuks t.o.v. 2015. Hoe 

kan dit? Daarnaast is er geen stijging in 2017 t.o.v. 2016 

terwijl er wel gebouwd wordt. Is hier een verklaring voor? 

 

Het aantal WOZ beschikkingen is gestegen vanwege de  

nieuwe huurdersbeschikkingen. Vanaf 1 oktober 2015 is 

een nieuw Woningwaarderingsstelsel in werking getreden. 

De maximale huurprijs van zelfstandige, sociale woningen 

wordt bepaald door de WOZ waarde van de woning. 

In 2017 zullen er bovenop de 1.100 stuks uit 2016 ook nog 

extra WOZ beschikkingen komen voor de nieuwbouw. In 

de tabel in de aangepaste versie is het aantal in 2017  

bijgesteld naar 1.150.  

 

8 15 Tabel kengetallen: wat is de verklaring voor de stijging van 

het aantal rijbewijzen van 801 in 2016 naar 1.157 in 2017? 

Sinds oktober 2006 heeft het rijbewijs een credit card 

formaat. Ondanks dat vele rijbewijzen nog geldig waren op 

dat moment, zijn er veel inwoners geweest die een nieuw 

rijbewijs aangevraagd hebben. Het rijbewijs is 10 jaar 

geldig, dus er zullen eind 2016 en in 2017 meer rijbewijzen 

afgegeven worden.  

 

9 15 Incidentele baten en lasten: Er zijn geen incidentele 

uitgaven begroot voor het stelsel basisregistraties in 2018. 

Klopt dit? 

Ja dit klopt. Volgens het voorstel dat gedaan is, is 

inderdaad het laatste incidentele deel begroot in 2017. 

Echter, het zou wel zo kunnen zijn dat er nog 

werkzaamheden in 2018 zullen plaatsvinden. Op dat 

moment zal er voorgesteld worden de incidentele gelden 

door te schuiven naar 2018. 
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10 15 Is bekend hoeveel personen ongeregistreerd in Beemster 

wonen, bijvoorbeeld in bijgebouwen? 

Het is bij de gemeente niet bekend hoeveel mensen 

ongeregistreerd in de Beemster wonen.   

De normale procedure is dat inwoners van de Beemster 

zijn ingeschreven in het Bevolkingsregister Personen 

(hierna BRP). Als de gemeente een signaal krijgt dat op 

een locatie mensen verblijven die niet zijn ingeschreven in 

het BRP, dan wordt onderzoek gedaan waar meerdere 

disciplines bij betrokken zijn. 

 

11 17 Hoeveel bewoners van zorginstellingen veroorzaken via 

het woonplaatsbeginsel het bedoelde negatief effect op de 

financiële huishouding en om welk bedrag gaat dit? 

Het gaat op dit moment om minder dan 10 cliënten (exacte 

gegevens kunnen wij niet vrijgeven vanwege privacy 

redenen) en het betreft een bedrag van € 250.000. 

 

12 25 Welke taakstelling bedoelt u bij vermindering 

onderhoudslasten sportterreinen? Deze is toch al in 2016 

geschrapt? 

Voor de begroting 2015 is een overzicht met stelposten 

beoordeeld en is tevens aangegeven of de betreffende 

stelpost nog wel realistisch is. Voor deze stelpost is toen 

besloten deze te schrappen voor de jaren 2015 en 2016. In 

2017 en verder is deze stelpost niet geschrapt.  

 

13 25 BV022 Jeugd en jeugdzorg: Lasten nemen toe met 

€115.000; verhoging integratie uitkering is €133.000. Waar 

wordt het verschil door veroorzaakt (€18.000 minder 

lasten)? 

De lasten nemen toe met € 115.000. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een verhoging van de integratie uitkering 

sociaal domein onderdeel Jeugd (€ 133.000). Het verschil 

van € 18.000 wordt verklaard doordat er een verlaging van  

€ 25.000 is vanwege de overhead die centraal geplaatst is. 

Ook is er sprake van een toename van het budget GGD 

van € 9.000. Met nog enkele kleine mutaties van ongeveer 

€ 2.000 is het verschil van € 18.000 verklaard. 

 

14 25 BV023 Werk en inkomen: de verlaging van de integratie 

uitkering onderdeel participatie is als bate of als last 

opgenomen in de tabel op blz. 24? 

De integratie uitkering is verlaagd. Aangezien programma 2 

budgetneutraal begroot is, zullen ook de lasten afnemen 

met hetzelfde bedrag. De integratie uitkering zelf is 

opgenomen in de algemene dekkingsmiddelen (de baten). 

Daarnaast is er een verlaging in lasten door het 
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overhevelen van de overheadkosten naar het hoofdstuk 

overhead.  

 

15 24/25 In alle andere programma’s komt de afwijking door uitname  

overhead ter sprake; bij programma 2 is dit niet het geval. 

Wat is hiervan de reden?  

Binnen dit programma is dit inderdaad niet consequent 

toegelicht, alleen op beleidsveld 025 is dit onderwerp 

genoemd. Er is echter ook sprake van uitname van 

overhead op de andere beleidsvelden. Dit is in de 

aangepaste versie opgenomen.  

 

16 27 Hoeveel kinderen maken gebruik van het 

leerlingenvervoer? 

Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van 

leerlingenvervoer in Beemster is per 27-10-2016 30 

leerlingen. 

 

17 27 Aantal leerlingen: waarom is de verwachting dat het aantal 

leerlingen nagenoeg niet stijgt, ondanks dat er flink 

gebouwd wordt? 

In heel Nederland is een krimp gaande in het onderwijs, 

waardoor het aantal leerlingen daalt Door de nieuwbouw in 

Beemster zien wij dat de aantallen gelijk blijven. 

 

18 30 De totaaltelling van het aantal woningen klopt niet. Dit is gecorrigeerd in de aangepaste versie. 

 

19 32 Kunt u aangeven welk budget beschikbaar is voor 

toerisme? 

 

Voor de bevordering van toerisme en recreatie is een 

budget beschikbaar van circa € 62.000. Dit budget wordt 

ingezet voor de bijdrage aan Landschap Waterland, 

Bureau Toerisme en Laagholland en inhuur van Purmerend 

(via DVO).  

Daarnaast is er een budget van circa € 50.000 per jaar 

voor werelderfgoed, waarbij de detachering vanuit 

Purmerend een groot deel van de lasten betreft. 

 

20 33 Waarom zijn de legesopbrengsten niet opgenomen zoals in 

voorgaande jaren wel het geval is? 

Dit is niet bewust. Als we kijken naar de opbrengst 

omgevingsvergunningen, dan is de komende jaren een 

bedrag geraamd van: € 391.743 in 2017, € 397.619 in 

2018, € 397.619 in 2019 en € 403.583 in 2020. 
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21 36 Exploitatie, BV041: de doorberekende apparaatskosten zijn 

met € 302.000 gedaald t.o.v. 2016. Wat is hiervan de 

reden? 

De belangrijkste redenen zijn in de toelichting verwerkt: 

- Het overhevelen van de overhead. 

- Het actualiseren van de tijdbesteding vanuit Purmerend   

  na overdracht van taken aan de Omgevingsdienst  

  IJmond. Deze verdeling was in de raming 2016 op een    

  andere wijze verwerkt. 

 

22 37 Reserves/milieu: er is opgenomen dat er geen uitgaven 

geraamd zijn voor 2017, maar is dit wel zo? 

Dit is niet juist; er worden wel degelijk in 2017 en 2018 nog 

uitgaven verwacht. De verdeling hiervan is € 50.000 in 

2017 en € 59.000 in 2018. Dit zal meegenomen worden in 

de aangepaste versie.  

 

23 37 Milieu: “voor 2017 zijn er geen uitgaven geraamd ten laste 

van duurzaamheidsreserve”. Waar wordt dan de 

subsidiepot 2017 voor zonnepanelen en warmteboilers 

mee gevuld?   

De uitvoeringsagenda duurzaamheid is gekoppeld aan 

deze reserve. Hierin zijn bedragen genoemd waaronder de 

subsidie 2017 en nog een aantal activiteiten. Dit is per 

abuis niet opgenomen in de begroting 2017; dit zal 

gecorrigeerd worden. 

 

24 39 A: Baggerplan loopt af in 2017. Wat is de stand van zaken.  

 

B: Waterplan Beemster loopt af in 2017. Wat is de stand 

van zaken? Idem overdracht stedelijk water blz. 36 

waaraan in 2016 Euro kennelijk 20K wordt besteed.  

A: Het baggerplan loopt inderdaad af in 2017. Op dit 

moment zitten wij in het proces om het onderhoud van het 

stedelijk water over te dragen naar het HHNK. Een 

onderdeel van deze overdracht is de verplichting om alle 

watergangen in de dorpskernen te peilen op 

slootdiepte/baggerdiepte. Dit vindt plaats door een 

onafhankelijk onderzoeksbureau in het najaar van 

2016/voorjaar 2017. Afhankelijk van deze uitkomsten 

worden met het HHNK  nieuwe afspraken gemaakt . 

 

B: Gemeente Beemster en het HHNK  hebben in 2012 

besloten om voor de polder de Beemster hun gezamenlijke 

visie voor de komende 10 jaar op het gebied van 

waterbeheer vast te leggen in een waterplan Beemster en 

dit te vertalen in een concreet maatregelenprogramma voor 
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5 jaar. Dit maatregelenprogramma loopt inderdaad in 2017 

af, maar nog niet alle maatregelen uit het waterplan zijn 

uitgevoerd. De uitvoering van de rest van de maatregelen 

volgt komende jaren. 

 

25 40 Er is twee keer dezelfde alinea opgenomen. Dit is gecorrigeerd in de aangepaste versie. 

 

26 45 Verzoek is om de benoemde Nota operationele richtlijn 

vergunningverlening en handhaving geluidsnormen bij 

buitenelementen 2016 toe te sturen. 

 

Deze nota treft u als bijlage bij beantwoording van deze 

vragen aan. 

27 46 Hoeveel verwarde mensen zijn er in Beemster? Het is niet mogelijk exact aan te geven hoeveel verwarde 

mensen Beemster telt, omdat mensen niet voortdurend 

verward zijn. Op basis van CBS cijfers uit 2013 blijkt dat in 

Beemster 1 - 1,18 procent van de inwoners een ernstig 

psychiatrische aandoening heeft. Dat betreft dus tussen 90 

en 105 inwoners. Deze mensen kunnen verward gedrag 

vertonen. Daarnaast kan dit zich ook voordoen bij mensen 

met dementie. Het aantal mensen met dementie bedraagt 

in Beemster ca. 165 personen. 

 

28 49 Relevante beleidsnota’s: moet het projectplan ‘Amsterdam 

Bezoeken, Holland Zien’ wel opgenomen worden in onze 

begroting? 

Het betreft feitelijk geen eigen beleid, waardoor je kunt 

zeggen dat het plan niet opgenomen dient te worden. Dit is 

ook zo verwerkt in de aangepast versie. Dit is overigens 

ook het geval bij de strategische Agenda Toerisme 

Metropoolregio Amsterdam.  

 

29 54 Archief: Het papieren document mag vervangen worden 

door een authentiek document. Graag toevoegen dat 

authentiek een digitaal document betreft met originele 

handtekening erop. 

Dit is opgenomen is de aangepast versie. 

 

30 59 7 Begrotingsaldo: Hoe kan het dat er in de rekening 2015 Deze post hoort normaliter op 0 te staan, hier houden we 
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en primitieve begroting 2016 wel iets opgenomen is 

(negatieve baten in 2015 en positieve lasten in 2016) en er 

vervolgens niets meer opgenomen is?  

administratief het saldo op bij. Echter is abusievelijk vorig 

jaar vergeten dit over te boeken. Deze gelden zijn 

onderdeel van de algemene reserve. 

 

31 63 Het verzoek is om toch te kijken naar de mogelijkheid om 

ook de overhead voor 2016 in beeld te brengen, zodat 

vergelijking mogelijk is. 

In de toelichting op dit onderdeel is al aangegeven dat de 

bedragen per programma niet meer goed vergelijkbaar zijn 

met de bedragen in voorgaande jaren. Het zou een 

behoorlijke rekenexercitie vergen om te proberen om wel 

een vergelijking te maken.  

 

32 67 In de bovenste tabel is het financieel/rekeningresultaat 

positief opgenomen (396); moet hier geen -/- voor staan? 

Nee. Deze tabel geeft de baten en lasten weer. Er is een 

tekort, dus er zijn meer lasten dan baten. Het verschil 

hiertussen betreft het rekeningresultaat. In dit geval een 

bedrag van € 396.000 nadelig, wat zonder -/- 

gepresenteerd wordt. Indien er een voordeel zou zijn 

geweest, dan zou het rekeningresultaat met -/- 

gepresenteerd worden.  

 

33 68 Tabel ontwikkeling algemene reserve: Het saldo per 1-1-

2016 en de structurele ontwikkelingen van de kadernota 

2017 (-/- € 180.473) is niet aan te sluiten op de kadernota. 

Het bedrag van € 53.008 dat opgenomen is bij de 

tussenstand 1e turap 2016 komt niet overeen met de 1e 

turap 2016 die ontvangen is. Hoe is de aansluiting te 

maken voor deze posten? 

Het bedrag van -/- € 180.473 moet opschuiven naar de 

volgende kolom naar rechts, naar het jaar 2017. 

 

In de Kadernota 2017 wordt nog uitgegaan van het 

verwachte rekeningresultaat 2015 en de tussenstand van 

de 1e tussenrapportage 2016. In de begroting 2017 is 

uitgegaan van het werkelijk gerealiseerde resultaat 2015  

en de werkelijke bijstelling conform de 1e 

tussenrapportage. 

Het bedrag van -/- € 180.473 dient niet opgeschoven te 

worden, maar staat in het juiste jaar opgenomen.  

34 71 Er is opgenomen dat er een inflatiecorrectie van 3% wordt 

toegepast op overige rechten en leges. Dit betreft geen 

inflatie, maar een stijging in loonkosten van 3%. 

 

Dit is gecorrigeerd in de aangepaste versie. 

35 72 Er is onder de tabel een tekst opgenomen dat de btw niet Dit is gecorrigeerd in de aangepaste versie. 
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in één keer doorberekend wordt, maar dit is niet juist. 

 

36 72 De zin “Het tarief voor de afvalstoffenheffing zal dan met 

ingang van 2019 weer 100% kostendekkend zijn”, moet dat 

niet 2018 zijn? 

 

Dit moet inderdaad 2018 zijn. Dit is gecorrigeerd in de 

aangepaste versie. 

37 73 Laatste alinea: De OZB en de afvalstoffenheffing zijn op 

alle huishoudens van toepassing. Dit is niet juist; de OZB is 

enkel van toepassing op eigen huizen bewoners. 

Dit is gecorrigeerd in de aangepaste versie. 

 

 

 

38 74 A: Besluit kwijtscheldingsbeleid 12-3-2013. Kunt u ons een 

kopie sturen. 

 

B: Blz. 22 Armoedebeleid. Ons inziens is er geen beleid 

voor opgesteld in Beemster. 

A: Dit besluit treft u als bijlage bij beantwoording van deze 

vragen aan. 

 

B: In Beemster is geen specifiek beleidsplan met 

betrekking tot het armoedebeleid. Vrij recentelijk zijn wel 

besluiten genomen rondom de bijzondere bijstand: 

- In 2014 is het minimabeleid van Beemster zoveel mogelijk     

  aangepast aan die van Purmerend. 

- In 2016 zijn de beleidsregels voor het laatst vastgesteld. 

 

39 75 Het verzoek is om de uitkomsten van de Monte Carlo 

simulatie toe te sturen.  

Het totaal overzicht is thans gepubliceerd in de besloten 

omgeving van het raadsinformatiesysteem. 

 

40 82 Er is opgenomen dat het gewenste kwaliteitsniveau B is, 

maar dit betreft nu nog B en wordt kwaliteitsniveau C. 

 

Dit is opgenomen is de aangepast versie. 

 

41 85 Pieter Kramerstraat: oude tekst, acties lopen al. Dit is gecorrigeerd in de aangepaste versie. 

 

 

 

42 86 Wat is omslagrente en hoe werkt het? Omslagrente is het gemiddelde rentepercentage over het 

aangetrokken vreemd geld. Deze omslagrente, ook wel 

rekenrente genoemd, kan gebruikt worden om de toe te 
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rekenen rentelasten te berekenen (betreft met name vaste 

activa).  

  

43 89 De Beemster Compagnie opnemen als verbonden partij. Dit is opgenomen is de aangepast versie. 

 

44 93 ISW: incl. stadsregio in de koptekst weghalen. Dit is opgenomen in de aangepaste versie. 

 

45 93 ISW: rechtstreekse relatie met de vervoersregio 

benoemen. 

 

Dit is opgenomen is de aangepast versie. 

 

46 100 Er is voor alle jaren een bedrag van € 10.000 opgenomen 

voor de vennootschapsbelasting. Is dit juist, gezien 

hetgeen opgenomen bij hoofdstuk 2? 

Het bedrag in de tabel op blz. 100 is €10,- en geen 

€10.000,-. Het bedrag van € 10,- was in de tabel gezet 

t.b.v. van de presentatie in het boekwerk (technische 

oplossing). In het aangepaste boekwerk is dit aangepast 

naar € 0,-. 

 

47 100 De post onvoorzien is opgenomen voor € 25.000, maar 

moet 25 zijn (is al x €1.000). 

 

Dit is gecorrigeerd in de aangepaste versie. 

 

 

48 102 Aanpassen bushaltes: eerder is gesproken over € 20.000 

en niet over € 49.600 (uitvoeringsplan GVVP). 

 

In de begroting voor 2013 is (voor het eerst) een krediet 

van 49.600,- opgenomen voor het toegankelijk maken van 

bushaltes. Vervolgens zijn ontwerpen en kostenramingen 

gemaakt voor de aanpassingen aan de haltes. Op basis 

van de ramingen en rekening houdend met subsidie van de 

Stadsregio Amsterdam kwam het kostenplaatje op  

€ 20.000. Dit bedrag is opgenomen in het 

Uitvoeringsprogramma GVVP. 

 

49 102 Stelpost investeringen openbare ruimte. Programma 9 

correct? 

De stelpost is verwerkt onder de algemene 

dekkingsmiddelen, welke opgenomen is als programma 9. 

Dit is dus correct.  

 

50 115 Totaal prg13 resultaat bestemming: Er is 1.006 aan baten De indeling van bijlage 2 en bijlage 8 zijn identiek aan 
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2017 opgenomen. Hoe verhoudt dit zich tot bijlage 2? elkaar als het gaat om de programma’s en de totalen (in 

totaal 13 programma’s). Het verschil betreft de indeling 

binnen de programma’s: in onze begroting doen wij dat op 

beleidsvelden en in bijlage 8 op voorgeschreven 

taakvelden.  

 

51 Algemeen Het verzoek is om geïnformeerd te worden over de 

uitkomsten van de septembercirculaire.  

 

Hier zullen wij u op korte termijn over informeren. 

52 Algemeen De financiële verordening dient aangepast te worden n.a.v. 

de nieuwe BBV richtlijnen. De raad zou graag 

meegenomen willen worden in de keuzemogelijkheden die 

hierin opgenomen zijn, zoals wat valt er onder overhead? 

 

Zoals aangegeven is dit onderhanden. Er zal begin 2017 

een voorstel aan u worden gedaan.  

 


