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JAARSTUKKEN 2016 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 37 Wij komen op een percentage van 45%. Zien we die fout? Dat men uitkomt op een lager percentage (45,9%) is begrijpelijk. 

Hetgeen in de jaarrekening wordt benoemd zijn de hoofdstromen 

die gehaald worden.  

Het totale scheidingspercentage is gebaseerd op het totaal van 

gebracht en gehaalde afvalstromen. Zie punt 2.1 van de 

bijgevoegde sorteeranalyse 2016. 

 

2 22 Wij zouden graag een keer een toelichting krijgen op de 

tabel. 

 

Zie onderstaand *** 

3 32 Kunt u ons informatie geven over de 7 afgeronde pilots? Voor het zomerreces 2017 zult u schriftelijk informatie 

ontvangen over de resultaten van de eerste fase van het 

implementatietraject Omgevingswet. Hier maken de genoemde 

7 pilots onderdeel van uit. Tevens zult u dan informatie 

ontvangen over de volgende fase van de implementatie. 

 

4 55 Onderzoeken. Kunt u ons nader toelichten wat er aan de 

hand is en tevens wat dat gaat betekenen voor de 

budgetten van de komende jaren? 

Op dit moment worden de gevolgen van de inwerkingtreding 

(planning 2019) van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 

onderzocht. Naar verwachting zullen de beleidsnotities en 

bestuurlijke keuzes bij de voorbereiding van de kadernota/ 

begroting 2019 worden meegenomen. 

 

 

*** 

Beantwoording vraag 2, jaarrekening 

 

Nadere informatie over de kengetallen Werk en inkomen 



 

 

Arbeidsmarkt info: 

 Op 31 december 2016 waren er 158 inwoners van Beemster met een WW-uitkering. 

 Het aantal niet werkende werkzoekenden (dat kunnen ook mensen zonder uitkering of met een bijstandsuitkering zijn bedroeg 216. 

 

Voornoemde cijfers zijn interessant als we kijken naar eventueel (toekomstig) economisch herstel. 

In beide gevallen zien we een afname van het aantal WW-gerechtigden en niet werkende werkzoekenden. 

Overigens zegt dat nog niets over het economisch herstel in de Participatiewet. Landelijk is deze tot op heden nog steeds stijgend. 

 

Bijstandsverlening: 

 Hier is de stand van het aantal bijstandsuitkering in de Participatiewet (er staat WWB, maar dat moet dus Participatiewet zijn). Ten opzichte van 

2015 is deze met één gedaald. 

 Daaronder de verdeling van de uitkeringsgerechtigden op basis van leeftijd. 

 Bij prognose uitkeringen staan de opgestarte nieuwe uitkeringen levensonderhoud gemeld. Daartegenover de beëindigde uitkeringen. 

 

Inkomensvoorzieningen 

De IOAW en IOAZ wordt ook door de gemeente uitgevoerd. Deze regeling  kan van toepassing zijn op mensen geboren voor 1 januari 1965 en er zijn 

speciale voorwaarden aan verbonden. In Beemster is deze regeling op dit moment  op niemand van toepassing..  

 

Gemeentelijk minimabeleid 

Hier staan het aantal aanvragen waarop een beslissing is afgegeven.  

Het aantal aanvragen minimabeleid is fors hoger dan het jaar ervoor. Dat heeft te maken dat er meerdere aanvragen kunnen worden ingediend voor 

bijvoorbeeld sportieve en culturele activiteiten. 

De aanvragen worden toegekend op hetgeen wordt aangevraagd. (er wordt niet in één keer het maximale bedrag toegekend/verstrekt). Het gaat hier 

om maatwerk. 

In 2015 werd de regeling nog extern uitgevoerd en kreeg iedereen direct een volledige toekenning. 

 

Vreemdelingen 

Hier staan de resultaten van de taakstelling statushouders over het hele jaar. 

In 2016 zijn 22 statushouders gehuisvest. Er dienen er per 1 januari 2017 nog 8 gehuisvest te worden. 

 

 

 



 

KADERNOTA 2018 – 2021 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 4 Kunt u al een indicatie geven van de consequenties van de 

op te stellen beheerplannen? Worden er binnen de 

beheerplannen scenario's vastgesteld? 

De beheerplannen worden opgesteld conform het besloten 

kwaliteitsniveau C. Op dit moment is enkel voor het beheerplan 

spelen in beeld wat de gevolgen zijn (bij u bekend); de overige 

beheerplannen laten nog even op zich wachten.  

 

2 4 Binnen het sociaal domein is er sprake van tekorten en 

overschotten. Het lijkt erop dat de resultaten uit het verleden 

worden geprojecteerd op de toekomst. Waar baseert u dat 

op? Waarschijnlijk zullen de bijdragen vanuit het rijk gaan 

veranderen, hoe bereidt u zich hierop voor? 

Dat is correct. Op dit moment zijn de budgetten neutraal 

begroot, dus op basis van de inkomsten en niet op basis van 

resultaten uit het verleden. Indien wij een begrotingswijziging 

voorstellen, zullen de budgetten voor een deel wel gebaseerd 

zijn op de resultaten in 2015, 2016 en 2017 tot nu toe. Op dat 

moment kunnen wij ook een inschatting maken of de dalende 

inkomsten vanuit het rijk flink zullen afwijken van de lasten en 

wat dit zal betekenen voor onze begroting. Wij streven ernaar 

hier zo snel mogelijk bij u op terug te komen.  

 

3 5 Ambtelijke samenwerking. Als niet is in te schatten wat de 

kostenontwikkeling is kan op z’n minst een stelpost worden 

opgenomen. 

Er is op dit moment geen goede inschatting te maken. Het 

opnemen van een stelpost is mogelijk (als extra last), maar ten 

eerste is dat afwijkend van het gekozen beleid en ten tweede is 

er niet in te schatten hoe hoog de stelpost zou moeten zijn.  

Het college stelt dan ook voor dit onderwerp als risico te 

benoemen, maar geen stelpost of extra last op te nemen op dit 

moment.  

 

4 5 Wat is de bedoeling van de keuzetabel? De keuzetabel geeft inzicht in de extra lasten die ontstaan 

indien u kiest voor het honoreren van de voorgestelde keuzes. 

Naar de mening van het college is uitvoering van deze keuzes 

nodig om de basis op orde te krijgen, maar aangezien het 

financieel perspectief niet al te rooskleurig is, is het voorstel 

deze onderwerpen niet uit te voeren. Of er dienen andere 

werkzaamheden niet uitgevoerd te worden.  

 



KADERNOTA 2018 – 2021 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

5 6 Wanneer kunnen we de eerste voorstellen mbt bestuurlijke 

vernieuwing tegemoet zien? (inclusief bekostiging) 

Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van een 

inhoudelijke programma gezamenlijk met een extern adviseur 

en communicatie van de gemeente Purmerend.  

Wij verwachten binnen enkele weken, nog voor het 

zomerreces hierover duidelijkheid. Dan is ook bekend wat de 

kosten zijn van dit traject. 

 

6 11 Kunt u onderscheid maken tussen verhoging van de 

bijdrage gemeentefonds als gevolg van hoger accres en 

inwonersgroei? 

Voor de septembercirculaire 2016 heeft u hierover een memo 

ontvangen. Deze is bij deze antwoorden nogmaals  

bijgevoegd. Hier is het onderscheid goed in beeld gebracht.  

 

7 11 Kunt u een prognose maken van de inwonersgroei tot 

2022? 

Ja 

2017 2018 2019 2020 2021 

+259 +142 +142 +142 +146 

     
 

8 12 Stelpost openbare ruimte, we tasten in het duister wat 

hiervoor gaat gebeuren. Kunt u dit verduidelijken? Hangt dit 

samen met de beheerplannen? 

Dit betreft een stelpost die opgenomen is voor de extra lasten 

die wij verwachten door de groei van het inwonersaantal. De 

extra inkomsten (algemene uitkering) waren al eerder 

berekend en opgenomen in de begroting; de lasten helaas nog 

niet. Voor de kadernota is een stelpost opgenomen, in de 

begroting zal de stelpost verdwijnen en verdeeld worden over 

de budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte 

(gegevens hiervoor waren nog niet beschikbaar). 

 

9 12 Wij lezen uit de brief van de provincie dat de beheerplannen 

in 2018 in werking moeten treden. Uit uw voornemens blijkt 

dat deze plannen pas eind 2018 gereed zijn. Hoe valt dit te 

rijmen? 

In de betreffende brief is opgenomen dat er actuele 

beheerplannen aanwezig dienen te zijn. Dat is op dit moment 

niet het geval. Uiteraard hebben wij regelmatig overleg met de 

provincie (toezichthouder) en zijn zij op de hoogte van de 

status. De toezichthouder houdt in de gaten dat er 

beheerplannen zijn eind 2018, maar heeft tot nu toe geen 

bezwaar gemaakt tegen deze termijn.  



KADERNOTA 2018 – 2021 
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10 13 Wanneer kunnen wij de beleidsnota Datalab tegemoet zien? Beantwoord op 30 juni 2017. 

 

Er zijn uitgangspunten gesteld en bedoeling van het werken 

volgens het Datalab is bepaald. Maar niet in de vorm van een 

beleidsnota. Met woorden is onvoldoende  duidelijk te 

beschrijven wat de stijl van werken inhoudt en oplevert. Een 

voorbeeld: in juni hielden twee ontwikkelaars van Purmerend 

een ‘codeweek’. In die week ontstond door geconcentreerd en 

in afzondering te programmeren, een aantal mooie producten. 

Deze waren niet precies vooraf ontworpen maar ontstonden 

werkende weg. Dit voorbeeld illustreert een nieuwe manier van 

creatief werken. Waarbij tegelijk ook een sturing en 

afstemming is bepaald om de prioriteiten te bepalen.  

 

Het werken met data in een innovatief lab is niet goed te 

vangen in een nota. Maar er staan uiteraard uitgangspunten en 

principes op ‘papier’. En er is een informatiesessie te houden 

waar voorbeelden van de huidige opbrengsten van de 

werkwijze zijn te tonen. 

 

11 14 WKB, wanneer worden de bestuurlijke keuzes onderbouwd 

door beleidsnotities? 

Op dit moment worden de gevolgen van de inwerkingtreding 

(planning 2019) van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 

onderzocht. Naar verwachting zullen de beleidsnotities en 

bestuurlijke keuzes bij de voorbereiding van de 

kadernota/begroting 2019 worden meegenomen. 

 

12 15 Kunt u een indicatie geven van de kostenontwikkeling 

ENSIA na 2018? 

Er is momenteel niet meer zekerheid te geven dan het eerder 

gestelde. Met name t.a.v. de kosten van IT-audit en Third Party 

Mededeling moeten we ons baseren op de ervaringen uit de 

DigiD-assessments van 2013 t/m 2016. 

Hierbij merken wij op, dat de IT-audit voor ENSIA 2017 alleen 

nog maar SUWInet en DigiD betreft, maar zal daarna 
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uitgebreid worden naar andere toepassingen. Derhalve is het 

niet te verwachten dat de kosten zullen afnemen. 

 

13 15 Kunnen we nadere uitwerking cq voorstel vanuit het college 

tegemoet zien mbt de keuzes? 

Een nadere uitwerking zal er niet komen vanuit het college. Het 

college is van mening dat uitvoering van de keuzes zal leiden 

tot een betere basis, maar aangezien er geen financiële 

middelen beschikbaar zijn is dit niet mogelijk. Indien u als raad 

besluit in te stemmen met de voorgestelde keuzes, dan zullen 

andere werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden of er 

zal een hoger tekort ontstaan.  

 

14 17 WMO. Is dit een bevoegdheid van het college of van de 

raad? Indien van de raad, wanneer wordt dit aan ons 

voorgelegd? 

 

Het is een bevoegdheid van het college om een toezichthouder 

Wmo aan te wijzen zie art. 6.1 Wmo 2015. 

 

 


