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NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1  De opbrengst (betaling) van kleilevering aan HHNK zou 

starten in 2017. Volgens ons is er dit jaar 2017 al meer 

geleverd dan de planning (1/5 deel). Krijgt Beemster betaald 

naar rato van levering of zijn de betaaltermijnen los van de 

werkelijk geleverde hoeveelheid? Wij vermoeden dat de 

helft inmiddels geleverd is. Klopt dit? 

 

Alle verrekeningen zijn naar rato van de werkelijke leveringen. 

De hoeveelheden die in alle contracten zijn genoemd zijn (zo 

reëel mogelijke) indicaties; hier is tot nu toe niet van 

afgeweken.  

2 12 + 56 Digitalisering bouwdossiers in Waterlands Archief “ is een 

kostbare zaak.” Hoeveel Euro is kostbaar? Het WA vraagt 

ons dit > is het een wettelijke verplichting of kan dit later in 

de tijd weggezet ?  

 

Beemster werkte vanaf 2011 tot de overgang naar Purmerend 

met een zaaksysteem. Alle inkomende en uitgaande 

documenten en de bestuursbesluiten werden sindsdien 

gedigitaliseerd. Omdat er nooit een Vervangingsbesluit is 

genomen,  waarbij het papieren document vervangen mocht 

worden door een digitaal origineel, was papier nog altijd 

leidend. Alle bouwdossiers zijn dus vanaf 2011 gedigitaliseerd. 

Waar het hier om gaat zijn de dossiers vanaf 1905 tot en met 

2010 (circa 19 meter). Het Waterlands Archief heeft vanwege 

opslagtekort in het depot de wens geuit om alle bouwdossiers 

te digitaliseren, zodat deze vervroegd overgebracht kunnen 

worden naar een E-depot. Er moet voor Beemster nog een 

afweging worden gemaakt of de meerwaarde van digitalisering 

bouwdossiers opweegt tegen de geraamde kosten van € 

93.000. 

 

3 14 Tijdspad opstellen beheerplan voor begraafplaats: omdat de 

begraafplaats MB in 2017 is gerevitaliseerd, is het daarom  

mogelijk om dit beheerplan later op te stellen en ook later 

conform het beheerplan te gaan beheren? Dit zou volgens 

de VVD in 2021 kunnen.  

Nee, dit is niet mogelijk. Het in bezit hebben van een actueel  

beheerplan is wettelijk verplicht. Ook de uitvoering van dit 

beheerplan is verplicht, zo ook de (financiële) verwerking in de 

begroting.  
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4 15 + 36 We bouwen met 100 woningen per jaar, zie ook blz 36. 

Waarom groeit het aantal WOZ beschikkingen maar met 50 

resp 35 stuks per jaar op blz. 15 

 

Dit klopt, maar het bouwen van 100 woningen per jaar levert 

nog geen 100 extra WOZ beschikkingen op per jaar. Een WOZ 

beschikking wordt pas opgelegd als een woning opgeleverd is 

en niet ten tijde van het bouwen. Tot op heden zit hier wat 

verschuiving in. De komende jaren zal dit inderdaad een 

toename krijgen tot ongeveer 100. 

 

5 16 Wij missen onder trends en risico’s het kopje rondom de 

Participatiewet /werk en inkomen.  

 

Dit onderwerp zou inderdaad goed passen onder dit kopje. 

 

 

6 17 + 27 Inzake het woonplaatsbeginsel (zowel jongeren als 

ouderen) in Beemster -> Per 1-1-2019 verandert dit! Is die 

wijziging meegenomen in deze begroting?  

Kunnen we voor deze extra zorgkosten bij het Rijk of via de 

VNG een beroep doen op extra tegemoetkoming? Meer 

(kleine) gemeenten kampen met dit woonplaatsbeginsel- 

effect en worden nu “gestraft” voor het ooit toelaten van 

zorginstellingen in hun gemeente. 

 

De aanstaande wetswijziging- beoogd per 2019 heeft geen 

effect op de begroting van 2018. Voor het jaar 2018 heeft het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een 

compensatieregeling ingesteld. Het gaat om kinderen met een 

voogdijmaatregel en meerderjarigen. Het budget voor de 

zorgkosten van deze kinderen in 2018 is gebaseerd op  het 

zorggebruik in 2016. Omdat de gemeente Beemster in 2016 

lagere kosten had dan in 2018 aan budget wordt uitgekeerd, 

komt de gemeente Beemster niet in aanmerking voor 

compensatie. Jaarlijks zal bekeken worden of gemeente 

Beemster in aanmerking komt voor deze compensatieregeling. 

 

7 21 Ongelukkige zin” dat alléén mensen in de dorpskernen zich 

nuttig en erkend gaan voelen" 

 

Het beperkt zich inderdaad niet tot de mensen in de 

dorpskernen.  

8 21 Hoe gaat de uitkomst van het onderzoek gevolgen hebben 

voor beoordeling van ingediende subsidieaanvragen 2018?  

 

De verwachting is dat dit een effect kan hebben op de 

vaststelling van de subsidieaanvragen 2018, maar dat dit niet 

zal leiden tot een afwijking op het totaal.  

 

9 28 + 33 Begrijpen wij goed dat de € 15.000 voor opstellen van een 

monumentenbeleid vervalt? Blz 33 zegt iets anders nl het 

opstellen van een sloopregeling. Die kost ook geld? 

 

Nee, dit is niet juist. Wat hier staat is dat er in 2017 een budget 

beschikbaar is gesteld van € 15.000. Dit budget is er in 2018 

niet, dus er is in de begroting 2018 een afwijking van € 15.000 

ten opzicht van 2017. 
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10 28 Sport en recreatie Euro 400K investering. Betreft dit 2 

nieuwe kunstgrasvelden. Is uitstel technisch mogelijk? 

 

Er heeft begin 2017 een keuring plaatsgevonden van deze 

kunstgrasvelden. Daaruit bleek dat verwacht werd dat ze nog 1 

a 2 jaar mee zouden kunnen. In 2018 of 2019 moeten ze dus 

worden vervangen. Langer uitstel zal leiden tot het afkeuren 

van de velden door de KNVB. De gemeente komt haar 

verplichting als verhuurder in dat geval niet na. Het is de 

bedoeling de velden in januari 2018 opnieuw te laten keuren 

om vast te stellen de vervanging nog een jaar kan worden 

uitgesteld. Voorbereiding kost dan enkele maanden en 

uitvoering kan in de zomerstop plaatsvinden. 

Dus gezien de situatie en de contractuele verplichting die de 

gemeente naar de verenigingen heeft is uitstel niet mogelijk 

zonder het risico te lopen dat ze worden afgekeurd en de 

gemeente in gebreke wordt gesteld. 

 

11 29 Wat is de ondergrens van het aantal leerlingen voor 

“aanbieden goed onderwijs” bij kleine scholen zoals in 

Westbeemster? Er zijn in 2 jaar tijd 16 leerlingen minder 

geprognotiseerd.  

 

De opheffingsnorm zoals vastgesteld voor het ministerie, wordt 

berekend op basis van de  leerlingdichtheid van een 

gemeente. Voor de gemeente Beemster is de opheffingnorm 

vastgesteld op 39 leerlingen. Op 1 augustus 2018 wordt er een 

nieuwe norm vastgesteld, gebaseerd op bijgewerkte 

berekeningen. Verwachting is dat de norm naar beneden wordt 

bijgesteld, met een landelijke ondergrens van 23 leerlingen. 

Naast een gedwongen opheffing door de minister kan ook een 

schoolbestuur besluiten een school op te heffen. De 

Lourdesschool in Westbeemster valt onder het bestuur van 

Stichting Flore. De gemeente heeft goed contact met het 

schoolbestuur. Op basis van de leerlingaantallen en de 

prognoses zijn er geen voornemens bij het schoolbestuur om 

tot opheffing te besluiten. 

 

12 20 Wat zijn de totaal uitgaven voor leerlingenvervoer en voor 

hoeveel kinderen is dat? Kunnen wij deze kosten 

verlagen/beïnvloeden door de minimale/maximale afstand 

Totale kosten voor 2017 worden dus geraamd op €144.247,53. 

Het aantal leerlingen is nu 33 en einde vorig schooljaar 35.  

Het afstandscriterium kan niet worden verruimd, 6 km is al de 
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te wijzigen? Wat zijn nu de geldende regels? 

 

maximale afstand waarbinnen geen leerlingenvervoer wordt 

vergoed, zo is vermeld in de diverse onderwijswetten en in de 

verordening. 

 

13 35 N244 bijdrage van Euro 245K. Wij nemen aan dat die 

kosten in de GREX van ZOB2 verwerkt worden, net als de 

waardevermindering (afwaardering) van de aangekochte 

ZOB2 gronden destijds. Klopt deze aanname? 

 

Het is inderdaad in het voorstel destijds opgenomen dat, indien 

er een GREX is, de kosten ad € 245.000 voor de aansluiting 

Purmerenderweg-N244 hierin op te nemen. Dit zal ook 

gebeuren op dat moment. De gronden die nu eigendom zijn 

van de gemeente zullen op een bepaald moment 

overgedragen worden aan De Beemster Compagnie. Dit zal 

tegen boekwaarde zijn, dus zonder de afwaardering. Deze 

afwaardering is enkele jaren geleden geweest en zal niet meer 

terugverdiend worden.  

 

14 36 Geschatte kosten invoeren Omgevingswet staan nu vanaf 

2018 ingeboekt. Kunnen die kosten een jaar verder gezet 

worden omdat de invoering vanuit het Rijk ook weer een 

jaar later is geworden?  

 

De huidige kosten betreffen uitsluitend invoeringskosten. 

Binnenkort volgt aan de hand van het landelijk ontwikkelde 

rekenmodel van de VNG een meerjarenraming voor de 

invoeringskosten waarbij ook de opstelling van de 

Omgevingsvisie (opvolger van de Structuurvisie) en het 

Omgevingsplan (de opvolger van de bestemmingsplannen) zijn 

meegenomen. Het is nu nog te vroeg om de invoeringskosten 

alvast maar een jaar door te schuiven, te meer omdat de 

verwachting gerechtvaardigd is dat de uiteindelijke 

invoeringskosten inclusief het opstellen van de nieuwe hiervoor 

genoemde instrumenten, uiteindelijk hoger zullen uitvallen dan 

de raming die nu in de begroting staat. 

 

15 36 Waarom is het % woningen verkocht aan lijstkandidaten 

maar 60%? Bouwen we voor niet-Beemsterlingen of is 

verkoop aan geregistreerden niet meer van belang/aan de 

orde. Kunt u aangeven hoeveel % Beemsterlingen onze 

nieuwbouwwoningen betrekt? 

 

In de minder goede tijd waren er woningen over (+/- 3 jaar 

terug) die de ‘vrije’ markt op gingen. Hier komt deze 60% dan 

ook vandaan.  

De laatste projecten in De Nieuwe Tuinderij zijn allemaal naar 

kandidaten van de lijst gegaan, dus 100%.  

Voor De Keyser ligt dit iets moeilijker, maar ook bij de laatste 2 



NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

fasen lijkt het allemaal naar ingeschrevenen kandidaten te 

gaan.  

Indien dit zo blijft, zullen de percentages in het volgende p&c 

product aangepast worden aan deze situatie.  

 

16 38 Gasvrij wonen. Als de Nieuwe Tuinderij Oost “gasloos” 

wordt ontwikkeld, wat zijn dan de besparingen in de 

grondexploitatie? 

 

De verwachting is dat dit geen besparing zal opleveren in de 

grondexploitatie.  

17 40 Het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsniveau is C. 

Kunnen we op locaties, waar het wél (!) is toegestaan, 

gebruik maken van Glyfosaat? Klopt het dat het landelijk 

verbod op diverse punten is opgeheven?  

 

Voor zover bekend is Glyfosaat nog steeds verboden en 

daarmee nergens toegestaan. 

18 47 VrZW en Regionaal Dekkingsplan. Wat zijn de recente 

ervaringen met opkomst-/aanrijtijden in Beemster. Vallen ze 

binnen de wettelijke norm? 

 

In 2015 is door het bestuur van VrZW een Regionaal 

Repressief Dekkingsplan 2016-2020 vastgesteld. In dit 

dekkingsplan is afgesproken het regionaal gemiddelde 

dekkingspercentage te bepalen op 70,6 %. In de komende 

bestuursrapportage (BURAP II) laat het gemiddelde 

percentage binnen de zorgnorm het volgende percentage zien: 

71,2%. In deze periode zijn door de posten Zuidoostbeemster 

en Middenbeemster 2 incidenten afgehandeld die vallen 

binnen de incidenten die bepalend zijn voor de zorgnorm. Bij 

beide incidenten is de brandweer op tijd (binnen de zorgnorm) 

gearriveerd 

De brandweerzorg in de Beemster wordt verzorgd door beide 

posten in de Beemster, maar ook wordt de brandweerzorg in 

Beemster geleverd door de post Oosthuizen (Noordbeemster) 

en Purmerend. 

  

Het uitrukmodel in de brandweerposten van Beemster gaat 

volgens het Vrije Instroom Principe. Dat wil zeggen dat 

vrijwilligers op basis van vrije instroom en beschikbaarheid 
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instromen. Dit model zorgt er incidenteel voor dat een eenheid 

niet kan uitrukken. Door de invoering van zogenaamde ‘slimme 

pagers’ wordt er voor zorg gedragen dat indien er onvoldoende 

personeel is, direct een naastgelegen brandweerpost 

gealarmeerd wordt. 

 

19 48 Wat betekent de afkorting HIC? 

 

High Impact Crimes. Het gaat om delicten met een grote 

impact op het slachtoffer, diens omgeving en het 

veiligheidsgevoel in de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn 

woninginbraak, straatroof en geweld met overvallen. 

 

20 56 Digitalisering bouwdossiers. Wij zijn in de veronderstelling 

dat het hele archief van Beemster al gedigitaliseerd is/was? 

Tot hoeveel jaar terug moeten kennelijk bouwdossiers 

worden gedigitaliseerd – goed moment om die dossiers 

langs de WOZ database te halen. 

 

Zie antwoord vraag 2.  

21 68 + 104 Stelpost Dorpsmanager. Experiment met het zoeken naar 

meer verbinding met bewoners door de inzet van een 

dorpsmanager is ingezet. Kunt u aangeven waarom het 

college besloten heeft tot structurele inzet van een 

dorpsmanager? 

Daarnaast bent u in programma 2 buiten budget gelopen. 

Klopt het dat deze nieuwe kostenpost daarom door de raad 

besloten had moet worden?  

 

Het college heeft voor structurele inzet van een dorpsmanager 

gesloten, omdat het structureel gebruik vertrouwen geeft en 

grotere problemen doet voorkomen. Deze ervaringen waren al 

bekend uit andere gemeenten en dit is inderdaad het geval.  

Nee dit is niet het geval. Zoals eerder aangegeven was er in 

2017 geen sprake van een tekort op programma 2 en is de 

dorpsmanager binnen het budget opgenomen. Ook voor 

verdere jaren is de dorpsmanager opgenomen in de begroting. 

Vanwege de overschrijding is de dorpsmanager wel door u als 

Raad als bezuinigingsmaatregel te benoemen (stoppen met 

dorpsmanager).  
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22 81 t/m 84 Onderhoud kapitaal goederen. Deze tekst in de begroting 

2018 is volledig geknipt + geplakt uit de begroting 2017. 

Waarom zijn de bedragen voor 2018 niet geïndexeerd zoals 

is afgesproken in de begroting 2017? 

 

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn een aantal 

bedragen niet juist. De juiste bedragen zijn als volgt: 

Wegbeheer                           € 160.419 

Kunst- en waterwerken         €   25.551 

                                              €   12.992 

Openbare verlichting             €   10.000    Bedrag  moet zijn 

Gemeentelijke watertaken    € 328.472 

Sportfaciliteiten                     €   20.000 

 

23 103 Nieuw beleid. Waarom vallen de toezicht-zaken m.b.t. BAG 

en WOZ buiten de reguliere taken? Waarom noemt u dat 

EXTRA? 

 

De WOZ is sinds 2015 een  wettelijke basisregistratie; er 

worden nu door de Waarderingskamer hogere eisen gesteld 

aan de kwaliteit van de data als grondslag voor het taxeren.  

Dit betekent dat de toezicht taken sindsdien zijn toegenomen. 

Voorheen werd alleen start bouw, gereed bouw en sloop door 

Toezicht en Handhaving gemeld. Nu is er informatie nodig over 

percentages gereed meldingen, maatvoering van objecten, 

gebruiksoppervlakken, aantal en benoeming verblijfsruimten, 

enzovoorts. Het inventariseren en aanleveren van deze 

administratieve gegevens behoorde niet tot de reguliere 

toezicht- taken, het is een extra taak die naast de bestaande 

reguliere taken erbij is gekomen. 

24 103 Inhaalslag bestanden WOZ en BAG. Als er iets ingehaald 

moet worden, is het in het verleden blijven liggen of is die 

betreffende tijd in de DVO aan iets anders betreed? Immers 

WOZ en BAG zijn geen nieuwe taken. Waarom valt dit niet 

gewoon onder iemands verantwoording c.q. taakuitvoering? 

 

De kwaliteit van de BAG/WOZ bestanden  was niet slecht, 

maar de WOZ is sinds 2015 een volwaardige wettelijke 

basisregistratie geworden. De Waarderingskamer stelt nu 

hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de data. Er was in 

het verleden geen noodzaak om de kwaliteit van de data op te 

werken, omdat het tot dan toe voldeed aan de vereisten van de 

Waarderingskamer. Sinds 2014 maakt ook Beemster gebruik 

van moderne technologie (luchtfoto’s) en daarop is te zien dat 

de administratie niet altijd overeenkomt de werkelijkheid. Het  

is noodzakelijk om de gegevens in een jaar tijd op orde te 

krijgen, zodat het taxeren is gebaseerd op een juiste 

administratie.  
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25 103 Opbouw BGT. Omdat de onderhandeling met HHNK nog 

moet plaats vinden, kan de incidentele € 16.000 

doorschuiven naar 2018. Bent u dat met ons eens? 

 

Het gaat hier om twee verschillende zaken:  er worden eind dit 

jaar met het HHNK afspraken gemaakt over de afbakening wie 

wat tot waar registreert voor de BGT. Het HHNK beheert het 

buitengebied. 

De incidentele middelen zijn bedoeld om de huidige kaart van 

Beemster zo spoedig mogelijk te verbeteren, dat is een 

wettelijke vereiste voor de BGT. Putjes, lantaarnpalen, 

straatmeubilair en bomen  zijn niet aanwezig op de kaart, die 

moeten ingemeten worden. 

Het incidentele budget kan inderdaad doorgeschoven worden 

naar 2018, de werkzaamheden starten in januari. 

 

26 103 WOZ bestanden. Al jaren vraagt de VVD om het 

actualiseren van de grondslag/waarden in deze database; 

jarenlang zijn vergunde bouwwerken NIET opgeteld bij de 

bestaande grondslag/waarde van de woning. Daardoor 

betalen sommige burgers minder dan zou moeten en dat is 

niet fair tov hen die een correcte OZB aanslag ontvangen 

en betalen – nog afgezien van alle inkomsten die we 

daardoor zijn misgelopen ! Gaat u iemand door de polder 

sturen en/of die grondslagen opnieuw valideren? Hier is 

immers geld voor vrijgemaakt in de kadernota 2018. 

De grondslagen worden dit jaar en volgende jaar inderdaad 

opnieuw gevalideerd. Onder andere door buitencontroles, 

maar ook met gebruik van beeldmateriaal (o.a. luchtfoto’s en 

cycloramafoto’s). 

 


