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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 - Verkoop restgroenbeleid -> Dit nieuwe beleid is in het 1e 

kwartaal van 2017 vastgesteld. Wij krijgen verschillende 

signalen dat de uitvoering en/of opvolging van ingediende 

aanvragen niet gebeurt. De betreffend ambtenaar stelt 

geen tijd te hebben en nog honderden andere dossiers 

moet afwikkelen. Wat is hier aan de hand? Is er duidelijk 

met aanvragers afgesproken op welke termijn zij een 

reactie mogen verwachten? 

 

Het nieuwe beleid heeft de verkoop van restgroen mogelijk 

gemaakt, maar ook tot een stroom aan verzoeken geleid. 

Deze verzoeken moeten één voor één worden beoordeeld en 

afgehandeld. Dit kost tijd. De aanvragers zijn in een eerder 

stadium op de hoogte gesteld van de vertraging in de 

behandeling. De verwachting is dat de behandelingstermijn 

volgend jaar naar drie maanden kan worden teruggebracht.     

 

2 - Bedrijvenloket -> Heeft Beemster momenteel nu wel of 

geen ondernemersdesk/bedrijvenloket? Van ondernemers 

krijgen wij al langere tijd feedback dat zij graag een 

afspraak willen maken om zaken door te spreken maar dat 

die mogelijkheid er niet is. Klopt dat? Indien ja, heeft dat te 

maken met tijdgebrek en/of capaciteit? 

 

Tot op heden was er inderdaad niet een specifiek 

bedrijvenloket. We starten deze maand met een 

geoormerkte tijdsbesteding aan accountmanagement voor 

bedrijven. In  november zullen we kenbaar maken wie 

aanspreekpunt is voor ondernemers in Beemster. 

3 7  

ingekomen 

stuk 12 

VrZW -> Belevingsonderzoek repressief brandweer 

personeel. Zijn uit dit belevingsonderzoek nieuwe 

aandachtspunten gekomen ten opzichte van het 

Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) van vorig 

jaar. Indien ja, welke? Resultaat van het MTO in 2016 was 

dat u in gesprek zou gaan met vrijwilligers over 3 

speerpunten. Nu lezen wij dat u “op korte termijn start met 

speciaal te organiseren bijeenkomsten” naar aanleiding 

van dit 2e onderzoek. Zijn die bijeenkomsten nog niet 

gestart dan vorig jaar naar aanleiding van het MTO? 

 

 

Het belevingsonderzoek is een onderzoek onder alle 

repressieve brandweermedewerkers (beroeps en 

vrijwilligers) waarbij ook veel inhoudelijke onderwerpen aan 

de orde zijn gesteld. In die zin is dit dus een ander type 

onderzoek dan het eerder gehouden 

medewerkersonderzoek van VrZW. Voor een deel van de 

vragen geldt dat er overeenkomsten zijn tussen de beide 

onderzoeken. Naar aanleiding van het 

medewerkersonderzoek zijn vorig jaar reeds bijeenkomsten 

en verbetertrajecten gestart. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 9 Onze eerder gestelde technische vraag nr. 13 over de 

begroting -> het niet doorzetten van de afwaardering van 

ZOB2 gronden in de GREX van ZOB2 -> op welke basis 

wordt de afwaardering niet in de GREX van ZOB2 

meegenomen. Dit is wel zo voorgesteld aan de 

gemeenteraad destijds. Of is dit een kwestie van niet goed 

uit onderhandelen met Bouwfonds alvorens de 

gemeenteraad besloot met Beemster Compagnie in zee te 

gaan voor ZOB2? 

 

Inbreng van gronden in De Beemster Compagnie gebeurt 

tegen boekwaarde, deze betreft circa € 60,- op dit moment.  

Over opname van de afwaardering van circa 1,3 miljoen in 

2011 (jaarrekening 2010) is destijds niets 

afgesproken/voorgesteld  of opgenomen. Ook is hier nu 

niet over gesproken binnen De Beemster Compagnie. Wel 

over de hogere inbreng dan de vorige gronden (was altijd 

circa € 55,- per m2) en over de bijdrage aan de aansluiting 

N244/Purmerenderweg van € 255.000 die ten laste van de 

GREX van ZOB II komen.   

 

5 9 Onze eerder gestelde technische vraag nr. 21 over de 

begroting mbt de dorpsmanager -> in het overleg van 18 

oktober heeft u toegezegd inzage te geven in zijn 

tijdsbesteding. Wanneer kunnen wij die informatie 

verwachten? Immers, als we deze kosten niet amenderen, 

staat zijn uitbreiding hard in de voorliggende begroting en 

niet als bezuiniging in het dekkingsplan. 

 

Zie aparte bijlage. 

6 9 Onze eerder gestelde technische vraag nr. 25 over de 

begroting mbt doorschuiven budget opbouw BGT naar 

2018. U geeft aan deze 16K Euro door te schuiven naar 

2018. Waar zien wij die correctie straks? 

 

Dit zal zichtbaar zijn in de aangepaste begroting 2018 die u 

aangeboden krijgt na 7 november. Ook in de jaarrekening 

2017 zal dit zichtbaar zijn.  

7 9 Dekkingsplan blz 2 tabel voorstel 6 -> wij vermoeden dat er 

een typo is gemaakt in voorstel 6 voor het jaar 2018. 

Euro 37.608 moet volgens ons 73.608 Euro zijn, gezien de 

getallen genoemd in latere jaren. Klopt dit ? Indien ja, dan 

wordt de totale bezuiniging in 2018 daarmee 36K euro 

hoger. Indien nee, hoe verklaart u het grote verschil tussen 

2018 en de opvolgende jaren? 

 

 

De opgenomen bedragen zijn correct. De correctie is 

bepaald op basis van de inkomsten (gemeentefonds). In 

2018 zijn deze inkomsten iets hoger dan in 2019 en blijft de 

jaren erna ongeveer gelijk. De indexatie is 1,5% per jaar en 

werkt door op de bedragen van opeenvolgende jaren.  



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

8 9 Dekkingsplan blz 3 tabel subsidie -> waarom telt u bij 

thema 1A JONG nu 26K Euro op om die vervolgens ergens 

anders te minderen? Waar is die 26K Euro voor bedoelt? 

 

Dit betreft een uitbreiding van het aantal uren van Clup. Zij 

hebben eerder aangegeven meer uren nodig te hebben 

voor de jongerenwerker. 

9 10 Belastingmaatregelen blz 4 -> u spreekt over 

herwaardering en actuele WOZ waarden. Zie ook onze 

eerder gestelde technische vraag nr. 26 over de begroting. 

Wat is het tijdspad dat u deze herwaardering gaat 

uitvoeren. Zijn we ‘bij” voordat de aanslagen 2018 de deur 

uit gaan? Dekkingsplan en uw antwoord op vraag 26 lijken 

elkaar tegen te spreken. 

 

Het antwoord op vraag 26 geeft aan dat er dit jaar en 

volgend jaar werkzaamheden plaatsvinden om de 

herwaardering en daarmee actuele WOZ waarden te 

borgen. In het voorstel van de belastingmaatregelen is 

aangegeven dat de peildatum altijd op 1 januari van 

voorgaand jaar ligt, voor 2018 is dit dus 1 januari 2017. 

Conform deze werkwijze zullen de actuele WOZ waarden 

pas in belastingjaar 2020 volledig en juist verwerkt zijn 

(peildatum is dan 1 januari 2019).  

 

 

 


