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JAARSTUKKEN 2016 

NR. 

VRAAG 

BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 Algemeen Zijn ten tijde van de 2e turap de tegenvallers in de 

personele sfeer (wethouder / beleidsregisseur) al 

verdisconteerd?  

Nee, dit gebeurt nu bij de jaarrekening 2016. Dit 

omdat de berekeningen nog niet konden worden 

gemaakt bij de 2e tussenrapportage.  

 

2 Algemeen Per wanneer is de regelgeving gewijzigd voor 

wachtgelden van bestuurders? M.a.w. per wanneer is de 

regeling versoberd? 

Dit is met ingang van 2016 het geval. Voor 

uitgebreide info: 

https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-

en-personeelsbeleid/rechtspositie-politieke-

ambtsdragers/wethouders-uitkering-einde-

wethouderschap 

 

3 WOZ Wij hebben de BAG niet op orde, omdat (nog steeds) niet 

alle eigenaren een aanslag dan wel een correcte aanslag 

krijgen; is te becijferen hoeveel dit de gemeente kost? 

Het is niet te becijferen of en zo ja om welk bedrag dit 

gaat. Dit is pas in beeld te brengen als de BAG wel 

op orde is.  

 

4  WOZ De tekst vermeldt dat ook huurders een aanslag WOZ 

ontvangen; gaat het om huurders van bedrijfsgebouwen? 

 

Het betreft huurders van bedrijfsgebouwen. 

  

5 formatie De dorpsmanager is een nieuwe functionaris in onze 

gemeente. Waarom is tot invoering besloten en wat is de 

taak precies? Voor hoeveel fte staat deze functionaris op 

de loonlijst? 

De dorpsmanager is gestart als experiment om meer 

in verbinding te komen met de bewoners, 

ondernemers en organisaties in de diverse 

dorpskernen. Ofwel de ogen en de oren in de buurt 

namens de gemeente. Project “groot spelen buiten” 

(naast Spelemei), jongerengroepen op straat, groen 

nabij Westerhem waren zaken waarmee de 

dorpsmanager is gestart voor gemiddeld 18 uur per 

https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/wethouders-uitkering-einde-wethouderschap
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/wethouders-uitkering-einde-wethouderschap
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/wethouders-uitkering-einde-wethouderschap
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/wethouders-uitkering-einde-wethouderschap
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week. Vooralsnog worden deze uren bekostigd 

binnen de begroting Purmerend.  

 

6 termen U hanteert ‘Dorpszorg jeugd’ / “Kernteam jeugd’/ 

hometeam / jeugdwerkoverleg: is er geen sprake zijn van 

overlap? En wat doet welke club precies? 

In Beemster is er sprake van “dorpszorg kernteam 

jeugd”, olv van het CJG (Centrum voor Jeugd & 

Gezin) wordt in dit verband casuïstiek opgepakt. Het 

Hometeam komt eens per kwartaal bijeen en 

bespreken diverse onderwerpen, vooral gericht op 

volwassenen. Het jeugdwerkoverleg gaat over 

groepen jongeren die zich ophouden op divers 

plekken in de buitenruimte en bestaat uit de 

jongerenwerker, wijkagent, handhaving en 

dorpsmanager. 

 

7 minimabeleid Er is sprake van forse toename; heeft u een verklaring 

voor dit verschijnsel? Zijn de toekenningscriteria verruimd 

of zijn de toelagen verhoogd? 

In 2015 voerde een extern bureau het minimabeleid 

uit. Per huishouden werd één aanvraag ingediend en 

toegekend. 

Op basis van bonnetjes werd er dan uitbetaald. 

Vanaf 2016 voert de gemeente de regeling zelf uit. 

De aanvrager dient aan te geven waarvoor hij/zij een 

bijdrage wil ontvangen. Dit kan minder zijn dan het 

bedrag waarop zij maximaal recht hebben. 

Zij kunnen in het jaar dan ook meerdere aanvragen 

indienen, tot het maximale bedrag is opgebruikt. 

Hierdoor is het aantal aanvragen hoger, tegen 

ongeveer dezelfde uitgaven.  

De toekenningscriteria en toelagen zijn niet gewijzigd. 

 

8 vastgoed- en 

accommodatiebeleid 

Er wordt door u gesteld dat alle contracten op orde zijn. 

Geldt dat ook voor de Kinderopvang Forte?  

Dit verkeert in de afrondende fase. Het kostte meer 

tijd dan verwacht vanwege alle ontwikkelingen 

rondom de kinderopvanglocaties.  
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9 Huurcontracten 

sportvelden 

Zijn die nu echt op orde? Dit verkeert in de afrondende fase. De doorlooptijd 

hiervan is relatief lang, omdat de (vrijwillige) besturen 

van de drie verenigingen diverse zaken in hun 

bestuursvergadering moeten afstemmen. Die 

bestuursvergaderingen vinden niet wekelijks plaats, 

dus er gaan al snel enkele weken overheen. 

 

10 Duurzaamheid U spreekt van de inzet van lokale bronnen? Hieronder 

verstaan wij de gasbronnen in Beemster; U ook? En zo ja, 

in hoeverre wordt er daadwerkelijk iets gedaan met deze 

oer-Beemsterse bronnen? 

Het rapport dat wordt opgesteld door CE-Delft in 

opdracht van de provincie zal richting geven over de 

mogelijk te benutten alternatieven voor aardgas. 

Vormen van Biogas – zoals we dat in Beemster 

tegenkomen – is in dit verband het onderzoeken 

waard.  Overigens is dit bij lange niet toereikend voor 

de totale behoefte.  

 

11 5 (ICT) Graag uitleg over het waarom van het uitstel van de 

invoering van het nieuwe programma GOUW. (nu 

snappen we waarom het met ou wordt gespeld…..) 

De reden hiervan is dat Purmerend wilde wachten op 

een nieuwere versie van Gouw, welke meer 

mogelijkheden biedt. Het uitstellen van de aanschaf 

voor Beemster is een gevolg hiervan (en voorkomt 

dubbele aanschaf van 2 versies). 

 

12 53 (BVO71 

Economie) 

Bij de Nieuwe Organisatie is sprake van onderuitputting. 

Graag de oorzaak hiervan aangeven 

Het krediet van circa € 56.000 is beschikbaar gesteld 

voor de inhuur van drie bureaus en voor verschillende 

onderdelen van de werkzaamheden van de Stichting 

Promotie Beemster Werelderfgoed / SPBW 

(voormalig de Nieuwe Organisatie / DNO). De 

werkzaamheden hebben meer tijd in beslag genomen 

aangezien de drie bureaus van elkaar afhankelijk 

waren en het werk niet allemaal tegelijkertijd kon 

worden uitgevoerd. Hierbij gold dat de SPBW en de 

drie bureaus ook hebben gestreefd naar kwaliteit en 
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een Beemster identiteit waar iedereen achter staat. 

Deze brede afstemming vergt tijd en inzet, maar heeft 

geleid tot het Beemster merk dat en de bekendheid 

die er nu is. Er is dus geen overschrijding of 

onderschrijding, maar het betreft enkel een 

verschuiving van werkzaamheden en budget. 

 

13 56 (ICT) Bijna een ton hogere lasten; graag uitleg. Zie hiervoor de toelichting in de aanbiedingsbrief: 

hogere ICT lasten en onderzoek/advisering. 

 

14 80 (personeel) De tekst laat lezen dat in 2016 een griffier is aangesteld 

bij Beemster. Dat is niet juist. Wordt hier misschien de 

loco griffier bedoeld? 

Dit is inderdaad niet juist; met deze tekst wordt 

bedoeld dat Beemster een griffier in dienst heeft.  

Er zijn afspraken met Purmerend ingeval de griffier  

tijdelijk vervangen moet worden. De loco griffier van 

Purmerend is hiervoor benoemd tot loco griffier van 

Beemster. De loco griffier is in dienst van Purmerend. 

  

 81 (formatie)              Personeel is ingekrompen. Heeft dat financieel voordeel 

opgeleverd? En zo ja, hoeveel? 

Nee, dit heeft geen voordeel opgeleverd, aangezien 

er sprake is van inhuur i.p.v. formatie.   

 

16 81  Per 1-1-2016 gemeentesecretaris 1.0 fte. Per 1-1-2017 

gemeentesecretaris 0 fte. Graag uitleg 

De gemeentesecretaris was in vast dienstverband; de 

huidige gemeentesecretaris wordt ingehuurd en 

behoort daarmee niet tot de formatie. 

 

17 120 (frictiekosten) Is er aan te geven wanneer deze post overbodig wordt, 

m.a.w. wanneer zijn er geen fricties meer? Is deze 

voorziening nog toereikend?   

De voorziening is toereikend voor zover nu bekend, 

dit is zelfs verplicht. Deze wordt op dit moment nog 

voor één oud medewerker ingezet. De voorziening 

zal naar verwachting per 1 januari 2019 opgeheven 

kunnen worden.  
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1 4 In 2020 verwacht u een positief resultaat; is dit niet in zeer 

hoge mate werken met drijfnatte vingers? 

Het resultaat is berekend op basis van de gegevens die op dit 

moment voorhanden zijn. Uiteraard is het zo dat er tot 2020 in 

dit geval nog van alles kan plaatsvinden wat effect heeft op het 

resultaat.  

 

2 10 Datalab: lab. zal hier staan voor laboratorium? Wat heeft dat 

met data en datalekken etc. te maken? 

Heeft Purmerend/Beemster de menskracht in huis om dit op 

te zetten? 

Wij vinden uw schatting van de invoeringskosten (€19.500) 

aan de lage kant. Kunt u uw verwachting wat nader 

onderbouwen. 

 

Beantwoord op 30 juni 2017. 

 

‘Lab’ is inderdaad de afkorting van laboratorium. Deze naam is 

gekozen omdat pionierende organisaties die titel al eerder 

gebruikten. Maar vooral de betekenis van een ‘lab’. Het 

Datalab staat voor innovaties met behulp van data. Door data 

uit verschillende bronnen samen te brengen ontstaan 

onverwachte nieuwe mogelijkheden in de vorm van informatie 

en inzichten. Dit helpt ons om maatschappelijke vraagstukken 

beter te begrijpen. Hierdoor kunnen we effectiever beleid 

maken en voeren. 

 

‘Lab’ staat niet enkel voor innovatie en experimenteren. Het 

staat ook voor geconditioneerde omstandigheden. Vertaald 

voor het werken met data betekent dit dat we instrumenten en 

procedures hebben om verantwoord met data te werken 

zonder dat we de originele data beschadigen of de data 

onbedoeld open stellen. Hierdoor is de kans dat er vanuit het 

lab een datalek ontstaat erg klein. Waarschijnlijk kleiner dan de 

kans op een lek vanuit onze reguliere IT-systemen. 

 

Het datalab van Purmerend en Beemster is geïnspireerd op 

soortgelijke initiatieven bij Amsterdam en Zaanstad. Daar leren 

we van en kunnen we ook zaken hergebruiken. Dit is de kracht 

van de werkwijze in de labs; gemeenten wisselen gemakkelijk 

‘software-bouwstenen’ uit en ontwikkelen hierop door.  



KADERNOTA 2018 – 2021 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

Het effect van de capaciteit die wij inzetten is zodoende groot. 

Het meest treffend blijkt dit uit het samenwerkingsinitiatief in de 

regio ZaanstreekWaterland om ‘samen te werken op data’. 

Hiervoor zijn intenties uitgesproken en werkafspraken 

gemaakt. Het Datalab is nodig om deze afspraken na te 

kunnen komen.      

 

Purmerend/Beemster heeft voor een deel de menskracht in 

huis om het Datalab op te zetten. Voor de ontwikkelingskant is 

specifieke expertise nodig. Daar is tijdelijke inhuur voor nodig. 

 

De inschatting van de invoeringskosten zijn begroot op  

€ 19.500,-- dit is 10 % van de kosten voor het totale project.  

 

3 11 Decentralisatie-uitkering armoede kinderen; wordt dit geld 

bij de minima besteed? En waarom zijn er dan toch nog 

hogere uitgaven 

De extra middelen worden ingezet om laagdrempelige activiteiten 

voor kinderen te ontwikkelen.  Er is geen sprake van hogere 

uitgaven. Dit blijkt ook uit de jaarstukken 2016 (blz 25). 

 

4 13 punt 7 WBSV: geeft u aub. een overzicht van de 

verantwoordelijkheid van onze gemeente t.a.v.de 

ondergrond en opstallen van de sportaccommodaties. 

Had WBSV ook zelf gevraagd kunnen/moeten worden (een 

deel van) de kosten te betalen? 

De gemeente heeft een onderhoudsovereenkomst met WBSV, 

waarin staat dat het hekwerk de verantwoordelijkheid van de 

gemeente is. Wel heeft WBSV bijgedragen aan de 

werkzaamheden door zelf het oude hekwerk te slopen en af te 

voeren. 

 

5 15        Beleidskeuzes: formulering is o.i. wat vreemd,. Het College 

zegt met zoveel woorden dat er GEEN ruimte is voor nieuw 

beleid; vervolgens wordt de organisatie opgevoerd met 

keuzes die niet erg vrijblijvend zijn. Het gaat toch gewoon 

om wensen van het College met hoge prioriteit? 

Het college is van mening dat het goed zou zijn om de basis 

op orde te krijgen. De keuzes die voorliggen hebben allen 

betrekking hierop. Echter, het zijn geen wettelijke 

verplichtingen en daarmee niet noodzakelijk. Uiteindelijk is het 

aan u als raad om keuzes te maken.  

 

 


