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1 10 Kan bovenop de leges voor bijvoorbeeld een paspoort, 

kosten worden toegerekend als dit document wordt bezorgd 

aan bewoners? Geen loket, wel meer dienstverlening. 

 

Voor het aanvragen van een reisdocument/rijbewijs is het 

wettelijk verplicht om de identiteit vast te stellen. Als een 

persoon fysiek niet in staat is om naar de balie te komen dan 

kan er een huisbezoek gepland worden. In de meeste gevallen 

worden de aanvragen aan een loket afgehandeld. 

Daarnaast kun je als gemeente de mogelijkheid aan burgers 

bieden om reisdocumenten/rijbewijzen thuis te laten bezorgen. 

De gemeente mag hiervoor extra geld in rekening brengen, 

deze wegen niet op tegen de kosten die daarmee gemoeid 

zijn. 

 

2 13/14 De kosten van de Functionaris Gegevensbescherming zijn 

niet opgenomen? 

 

Deze kosten zijn wel meegenomen. In de kadernota is hier een 

bedrag voor gereserveerd als onvermijdelijke ontwikkeling. Het 

betreft een bedrag van € 6.000 en aangezien dit onder de 

grens van € 10.000 is, komt dit niet expliciet aan de orde in de 

begroting.  

 

3 14 Bestemmingsreserve basisregistratie in 2018 geen kosten: 

kan dit worden afgeraamd en de rest naar algemene 

reserve? 

 

Nee dit is niet het geval. Een aantal 

aansluitingen/werkzaamheden zijn doorgeschoven naar latere 

jaren. De uitgaven komen dus nog wel, maar niet in 2018. 

4 15 Wat is prognose voor het bereiken van 10.000 inwoners? 

 

Zijn kosten van hogere salarissen etc in de latere jaren 

opgenomen? 

 

U heeft onlangs de bevolkingsprognose mogen ontvangen van 

de griffier. Hierin is opgenomen dat de verwachting is dat de 

grens van 10.000 inwoners in 2022 behaald zal worden.  

 

Aangezien de grens om in een hogere gemeenteklasse te 

komen niet bij 10.000 inwoners maar bij 14.001 inwoners ligt, 

is het niet nodig hier financieel rekening mee te houden. 
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5 16 Langer thuis is hogere kosten door de WMO voorzieningen. 

Kan hierop worden gestuurd zodat de kosten niet uit de 

hand lopen? Bijvoorbeeld via vermogens en inkomsten 

toets. 

 

Nee, hier kan niet opgestuurd worden. De verstrekking van 

Wmo-voorzieningen is wettelijk een open-eind regeling, omdat 

burgers die een beroep doen op de Wmo die voorziening 

moeten kunnen krijgen die passend is in hun situatie. 

6 17 Is de taakstelling huisvesten vergunningshouders bekend?  

 

Hoeveel bedragen deze in aantal woningen en uitkeringen? 

 

De taakstelling van 2017 voor Beemster is dertien personen 

(zeven voor 1e helft plus zes voor 2e helft) plus zeven 

personen ‘achterstand’ van 2016, dus in totaal twintig 

personen. Tot het einde van het jaar moet Beemster nog vier 

personen huisvesten.  

  

In 2017 zijn er via Wooncompagnie vier woningen ter 

beschikking gesteld. Een uitkering was nodig voor de vier 

echtparen in deze vier woningen. 

 

De taakstelling voor de eerste helft van 2018 is zeven 

personen; net als in 2017. 

 

7 17 Jeugd. Er is feitelijk een gebrek aan kennis en 

ervaringscijfer (blz. 3). Wat wordt geregistreerd om tot 

betere sturing en inzicht te komen voor uitvoering en 

bestuur? 

 

Vooralsnog de vastlegging van onder andere de in- en 

uitstroom van kinderen met een toewijzing voor de 

specialistische jeugdhulp en de lopende ervaring die we nu op 

doen. 

8 17 Woonplaatsbeginsel.   

Wat is de omvang van dit principe in aantal personen en 

kosten?   

 

 

 

 

Bewoners laten legaten na aan stichtingen waar ze met 

zorg worden begeleid, terwijl de gemeenschap extra kosten 

van deze gastvrijheid draagt. Wat is daar verder te 

Voor de gemeente Beemster is uitgezocht of er aanspraak kon 

worden gemaakt op een compensatieregeling voor kinderen 

die vanuit voogdij onder het woonplaatsbeginsel vallen. Daarbij 

zijn cijfers over 2016 opgevraagd. Omdat het budget in 2018 

hoger is dan de kosten in 2016, komt de gemeente Beemster 

niet in aanmerking voor compensatie.   

 

Een gemeente heeft geen invloed op waar legaten aan worden 

nagelaten.   
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verbeteren om hiervan de gemeenschap van vrij te waren?  

 

9 18/19 Maatwerk en samenhangende zorgstructuur Jeugd en 

Volwassen JGZ. Veel instanties en moeilijk meetbare 

output.  

1. Is het reëel om meer output van deze hulpinstanties te 

eisen terwijl zij daar feitelijk ook geen invloed op hebben 

en wel hun uiterste best doen om nog wat te 

betekenen?  

2. Dragen zij bijvoorbeeld bij aan het geluk van de cliënt? 

3. Wat zijn nu harde indicatoren die bijdragen aan 

voorkomen dat veel jeugdige extra zorg nodig hebben?  

4. Is er een relatie tussen perspectief/ geluk ervaren en 

woon en werkkansen in de nabije toekomst?  

5. Zit daar niet ergens de sleutel om deze overgang te 

verbeteren, naast goede passende scholing?  

6. De coöperaties stellen je moet 30 tot 40 proces sociale 

huur bouwen om een uitweg te vinden. Wat staat dat in 

de weg? 

 

 

 

 

1. Nee 

 

 

 

2. Onbekend 

3. Door op preventie in te zetten wordt de instroom in de 

specialistische jeugdhulp verminderd. 

4. Waarschijnlijk wel, niet gemakkelijk te toetsen.  

 

5. Zie 4. 

 

6. Zie de voorgelegde woonvisie. 

10 24/29 Bibliotheek 100 betalende deelnemers per jaar minder. 

Is deelname aan de basisbibliotheek nog wel verantwoord 

als je naar het dalen aantal gebruikers kijkt, de verder 

digitalisering etc. De basisbibliotheek kost gewoon 70 k elk 

jaar extra. Is het niet beter dat burger gewoon hun boeken 

lokaal voor elkaar beschikbaar stellen en deze rest gewoon 

aan grote bibliotheken over te laten en de markt? 

 

De gemeente is wettelijk verplicht om inwoners toegang tot het 

bibliotheekwerk te bieden (Wet Stelsel Openbare 

Bibliotheekvoorzieningen). De gemeente zal aan de 

voorwaarden van de wet moeten voldoen en de inwoners op 

structurele wijze toegang tot bibliotheekwerk te bieden. Voor 

de mogelijkheden en financiële consequenties verwijzen wij u 

graag naar de raadsstukken (incl. onderzoek) d.d. september 

2015. 

 

11 26 Klopt het dat we feitelijk rond de gemiddeld 1,6 miljoen per 

jaar tekort (ene jaar 0,8 ander jaar 2,2) komen op de 3D’s 

(inclusief de integratie en decentralisatie inkomsten van 

0,76 miljoen blz 63). 

Het is niet duidelijk hoe de berekening in de vraag gemaakt is. 

De beschikbare middelen uit het gemeentefonds betreffende 

3D’s is ongeveer € 2,9 miljoen (exclusief de IU/DU). De 

benodigde middelen 3D’s betreft ongeveer € 3,2 miljoen. 
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 Derhalve € 0,3 miljoen tekort. Opmerking: De bedragen hier 

genoemd  betreffen alleen de decentralisaties. 

 

12 26 Waarom komen deze integratie en decentralisatie kosten 

niet bijeen met de 3D kosten? 

 

De 3D’s zijn een integratie-uitkering, waarvan het de bedoeling 

is dat het op termijn onderdeel wordt van de algemene 

uitkering. In de verantwoording aan het Rijk (IV-3) moeten we 

de IU 3D’s nog apart verantwoorden, zodat we deze ook apart 

nog in de begroting opnemen. 

 

13 28 Gemeentelijke monumentenlijst. De lijsten zoals deze door 

het Historisch Genootschap Beemster oa beschikbaar zijn 

gesteld zijn nooit door de gemeenteraad ontvangen. 

Kunnen wij deze alsnog ontvangen? 

 

Wij zullen deze lijst op dit moment niet aan u verstrekken, dit 

om te voorkomen dat er misverstand ontstaat over hetgeen op 

de lijst staat. Indien de sloopregeling gereed is, kunt u inzicht 

krijgen in de panden waar het om gaat.  

14 28 Geraamde investeringen sport en recreatie € 400.000. Wat 

houdt dit in? 

 

Dit betreft de vervanging van 2 kunstgrasvelden. 

15 28 Financiële impact conversie naar resultaatgerichte 

jeugdhulp. Is  deze op dit moment wel bekend en/of 

wanneer mogen deze verwachten? 

 

In het kader van de conversie is er een uitvraag gedaan bij de 

jeugdhulpaanbieders. 

Regionaal wordt de informatie van de jeugdhulpaanbieders 

geanalyseerd en worden de kosten van de conversie 

inzichtelijk gemaakt. Tevens controleren de gemeenten zelf 

ook de data. Deze analyses zijn nog in volle gang. 

Verwachting is dat in november/ december hierover meer 

gezegd kan worden. 

 

De resultaat gerichte jeugdhulp is een nieuwe manier van 

inkopen, die een andere manier van werken vereist.  

De vernieuwingen leiden  tot een vereenvoudiging en 

verbeteringen voor zowel gezinnen, lokale teams en 

aanbieders. De eigen regie   staat nog meer centraal. Deze 

nieuwe manier van inkopen betekent  een aanzienlijke 

verlichting van de administratieve last door te werken met 
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vaste tarieven. Tevens een verantwoorde besteding van het 

budget, meetbare resultaten en daarmee inzicht in kwaliteit in 

de jeugdhulp. Het is nog onvoldoende duidelijk wat dit het 

komende jaar gaat kosten. 

 

16 28 Kengetal daalt van 76 naar 64% in aantallen personen van 

15 t/m 74 jaar. Klopt dit? 

 

Excuses, dit klopt inderdaad niet. 

De potentiële beroepsbevolking bedraagt 75%. 

 

17 29 20 woningen voor statushouders. Dat betekent als er 100 

worden gebouwd er alleen voor deze doelgroep als 20% 

nodig zijn. Is het uitgaan van 40% sociale huur dan niet een 

logischer aantal als we menen dat de wachttijd voor de 

overige ook moet dalen?  

 

Dat zou uw beleid kunnen zijn; dit zal onderwerp van gesprek 

kunnen zijn bij de behandeling van de woonvisie. 

18 29 Waar is de stijging van de Bloeiende Perelaar? Nu 3 meer 

in 2 jaar. 

 

Cijfers van de prognose kunnen afwijken van de realiteit. 

De 1 oktober-telling van 2017 is nog niet officieel beschikbaar. 

De Bloeiende Perelaar geeft desgevraagd aan dat er 302 

leerlingen zijn. Verder is er een verschil tussen schooljaar en 

kalenderjaar. Voor de tabel in de begroting zou dit betekenen 

dat onder het jaar 2018 zou moeten staan dat de Bloeiende 

Perelaar 302 leerlingen zou tellen. 

 

19 35 Visiedocument Erfgoed en Ruimte.  Wat kunnen we er 

straks mee. Of leidt het tot meer bureaucratie bij 

omgevingsvergunning aanvraag? 

 

De Visie Erfgoed en Ruimte (VER) bestaat sinds 2012 en is 

verlengd tot de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De 

VER is met name bedoeld om bij grote ruimtelijke 

vraagstukken aandacht te hebben voor cultuurhistorie. De 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kan bij dergelijke 

vraagstukken expertise beschikbaar stellen om daarin mee te 

denken.Voor De Beemster geldt dat de VER nauw aansluit op 

ons eigen ruimtelijk beleid, waarin bij (ruimtelijke) 

ontwikkelingen altijd de UNESCO werelderfgoedstatus van de 

droogmakerij in afweging wordt meegenomen. Beemster heeft 

jarenlange ervaring met het spanningsveld tussen ontwikkeling 
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enerzijds en het behoud van cultuurhistorische waarden 

anderzijds. Bij vergunningverlening in Beemster wordt dus al 

nauwkeurig gekeken naar cultuurhistorie. De kernkwaliteiten 

van ons werelderfgoed staan ook nu al vastgelegd in het Barro 

en de PRV, en zullen straks ook in de nieuwe Omgevingswet 

worden opgenomen. De VER betekent voor Beemster dus 

geen extra verzwaring van de procedure ten opzichte van de 

huidige situatie. 

 

20 38 Duurzaamheid. Transitie en werelderfgoedstatus.  

De voorgeschreven kaprichting is niet altijd de gunstigste 

zonrichting. Wanneer en waarmee kan dit worden opgelost? 

 

Er zijn tal van woningen met een minder geschikte zonrichting. 

Dat is geen specifiek probleem dat alleen voortkomt uit de 

voorgeschreven kaprichting. Overwogen kan worden om te 

investeren in zonnepanelen via een gezamenlijk 

zonnepanelenpark waarmee de opbrengst kan dienen ter 

compensatie van het verbruik. 

 

21 38 Wanneer kan er beleid tav zonnepanelen worden verwacht. 

Is er niet een goed VNG voorbeeld uit de lande die kan 

worden ingezet? 

 

Onvoldoende duidelijk is wat bedoeld wordt met deze vraag. 

Ten aanzien van de totstandkoming van zonnepanelenparken 

ligt er beleid van de provincie. Ten aanzien van plaatsing van 

zonnepanelen binnen de bebouwde kom liggen er al 

uitgangspunten. Als dit te beperkt is kan een advies hierover 

worden gevraagd aan de welstandscommissie Beemster. 

Hiervoor is nodig dat de vraagstelling nader wordt 

gepreciseerd. Als de vraag zich richt op de stimulering van 

zonnepanelen kan voortzetting van de subsidieregeling die liep 

tot 31 maart jl. worden overwogen. Hiervoor zal dan budget 

beschikbaar moeten worden gesteld. 

 

NB: op 17 mei 2016 is in de raadscommissie over ontwerp 

beleidsregels voor grondgebonden panelen gesproken en is 

aangegeven dat panelen op het dak onder bepaalde 

voorwaarden vergunningsvrij is. 
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22 39 Is het niet aansluiten op aardgas mogelijk strijdig met het 

doel, minder CO2, zolang er nog geen goede alternatieven 

zijn. Zie Duitsland en CH4 bestaat bijna niet uit koolstof 

terwijl de overgangsbrandstoffen gieren van de koolstof en 

kernenergie geen alternatief mag zijn? 

Mag er dan wel een brongas aansluiting zijn? 

 

Neen. Er zijn niet-fossiele alternatieven zoals all-electric of 

warmte/koude opslag. Ten aanzien van de beschikbaarheid 

van brongas als alternatief voor aardgas is op dit moment de 

toepasbaarheid en continuïteit onvoldoende bekend om aan te 

kunnen geven of dit een serieus alternatief is. Uiteindelijke doel 

is om zoveel als mogelijk te komen  tot CO2 reductie. 

 

23 40 Reserve uitvoeringsagenda duurzaamheid ad € 118.900. 

Wat houdt dit in? 

Op onderdelen  heeft onderbesteding plaats gevonden. De 

middelen zijn op basis van het raadsbesluit beschikbaar 

gebleven voor een volgend jaar van de uitvoeringsagenda. 

Deze loopt af in 2018. Gelet op de investeringen die de 

komende jaren moeten gaan plaatsvinden om te komen tot 

aardgasvrij wonen is het belangrijk om deze middelen 

beschikbaar te houden voor duurzaamheid. Aardgasvrij wonen 

is niet alleen een Milieu/duurzaamheidsdiscussie maar gaat 

uiteindelijk over woonlasten. Over de inzet van de middelen 

komen wij op een later moment bij u terug.  

 

NB: in 2013 heeft de raad deze reserve gevormd voor een 

bedrag van € 233.400. Bij het in 2015 aan de raad 

voorgelegde uitvoeringsplan 2015-2018 is besloten om de 

kosten van dit plan ten laste van deze reserve te brengen. 

 

24 42 De wegenoverdracht ontbreekt. 

 

Dit onderwerp is inderdaad niet opgenomen, aangezien er op 

dit moment enkel bestuurlijk wat gesprekken zijn gevoerd. De 

gemeente Beemster heeft aangegeven geen intentie te 

hebben de wegen over te nemen vanwege de hoge 

onderhoudskosten waar geen/weinig compensatie tegenover 

staat.  

 

25 42 Wat staat toepassen trajectcontrole in de weg, want 

daarmee wordt het in Beemster een stuk veiliger.  

 

Vanuit landelijke uitgangspunten zijn er momenteel alleen 

trajectcontroles op autosnelwegen. 

Momenteel wordt er wel een pilot opgestart met 
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trajectcontroles op niet-autosnelwegen. Deze is echter 

voorbehouden aan provinciale wegen. Hierbij gaat het om 

lange wegvakken, zonder kruisingen of uitritten, met hoge 

ongevalscijfers, hoge intensiteit, en het ontbreken van 

mogelijkheden voor snelheidsverlagende voorzieningen. 

De erftoegangswegen komen hiervoor niet in aanmerking. 

 

26 47 Bevolkingszorg en radicalisering. Wat doen we daaraan? 

Zoals met big data en zorgen dat er perspectief is voor 

mensen, inclusie, geluk? 

 

Bevolkingszorg: De gemeente Beemster bereid zich samen 

met de partners binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland (VrZW) voor op haar ( de gemeentelijke) taken 

(bevolkingszorg genoemd) in geval van een ramp. Deze 

taakuitvoering maakt onderdeel uit van een multidisciplinaire 

aanpak met brandweer, politie, GHOR en eventueel andere  

partijen en wordt regelmatig op alle niveaus geoefend. De 

invulling en uitvoering van bevolkingszorg is op regionaal 

niveau gezamenlijk door de 8 gemeenten van de VrZW 

georganiseerd. Uitgangspunt daarbij is het maximaliseren van 

de zelfredzaamheid van getroffenen. M.a.w. er wordt vanuit 

gegaan dat getroffenen (zo snel) mogelijk voor zichzelf kunnen  

zorgen. Indien mogelijk wordt dat in oefeningen al 

meegenomen en in de werkelijkheid uiteraard gefaciliteerd. Het 

is belangrijk dat inwoners, bedrijven en instellingen dat besef 

hebben of krijgen. Communicatie is daarbij een belangrijk 

instrument. Daarnaast help het enorm om ook aan de voorkant 

al actie te ondernemen. Dat kan in de vorm van het 

gezamenlijk oefenen met bijvoorbeeld zorginstellingen en/of 

het geven van brandpreventievoorlichting aan de meest 

kwetsbare groepen. 

Radicalisering: 

Het voorkomen van radicalisering heeft de volle aandacht van 

de overheid aangezien dit kan leiden tot extremisme en zelfs 

terrorisme.  Radicalisering kan overigens zowel religieus als 

politiek gevoed worden. Ook de gemeente Beemster zet in op 
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de aanpak van radicalisering samen met haar ketenpartners. 

Daarbij valt onder andere  te denken aan jongerenwerkers en 

wijkagenten, omdat die veelal als eerste de signalen van 

mogelijke radicalisering oppikken. Maar ook ambtenaren 

werkzaam in het sociale domein of zelfs op straat moeten alert 

zijn. Daartoe worden cursussen aangeboden en gevolgd. Is er 

sprake van een mogelijk verontrustend signaal dat treedt er 

een op landelijk niveau ontwikkelde aanpak in werking. Insteek 

is de signalen te duiden en indien nodig een zodanige 

individuele aanpak te ontwikkelen dat de radicalisering 

vermindert of zelfs verdwijnt. 

 

27 57 Videoverslag en bijbehorende vergaderstukken digitaal. Dat 

doen we toch al in Beemster? 

Dat klopt en deze passage doelt op het onderzoek bij de 

gemeente Purmerend om de data als open data vrij te geven. 

De data die er nu is via de websites van Purmerend en 

Beemster, is weliswaar openbaar maar niet herbruikbaar voor 

ontwikkelaars en programmeurs voor nieuwe toepassingen. 

Deze partijen zouden hiermee bijvoorbeeld apps kunnen 

maken die informatieposities versterken. 

 

28 57 Wat is de stand bij de uitvoering van de 14 actiepunten 

vanuit de evaluatie van de ambtelijke samenwerking. 

 

U zult hier op korte termijn over worden geïnformeerd. 

29 57 Hoe verhouden deze actiepunten zich tot de zichtbare 

beweging om in de Metropoolregio Amsterdam als regio’s 

samen te werken? 

De samenwerking in de regio (MRA) en de ambtelijke fusie 

met de gemeente Purmerend staan los van elkaar. Wel 

trekken wij veel op samen in MRA verband.  

 

30 59 Opstellen bevolkingsprognose € 4.800 euro. Wat zijn 

daarvan de uitkomsten? Is dat het geld waard? 

 

Deze heeft u inmiddels mogen ontvangen en zal in de raad 

van 7 november bij de ingekomen stukken worden 

opgenomen.  

 

31 60 Wat staat in de weg om forensen belasting in te voeren? 

Waarom zou je niet in een stedelijk gebied met 

Hierover is gesproken in het overleg van 18 oktober. 

 



NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

plantsoenonderhoud door de gemeente, deze kosten aan 

de bewoners toe kunnen rekenen via een factuur ipv 

belasting bij OZB. Er wordt een dienst verleend aan de 

bewoners en dan weten zij wat het kost? 

 

 

32 73 (en 

60) 

Lokale heffingen. In hoeverre is het niet meer mogelijk 

precario op leidingen en kabels toe te passen? 

 

Dit is wettelijk niet meer toegestaan.  

 


