
TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) over de begroting 2019 – 2022. 

 

DATUM VERGADERING: 6 november 2018 FRACTIE: CDA DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 9 oktober 2018 

 

 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1                        Alg. Wat is het bedrag dat aan externen wordt betaald. 

 

Binnen de begroting van Beemster wordt voor drie  

medewerkers aan een externe betaald. In de begroting van 

Purmerend worden externen niet geraamd. Deze worden 

gedekt uit vacatureruimte die gedurende het jaar ontstaat. In 

de praktijk blijkt dit circa 15 procent van de totale salariskosten 

te zijn. Zowel de reguliere salariskosten als eventuele inhuur 

vallen onder de DVO, mits het om reguliere taken gaat.  

 

2                   12 Wijziging baliedienstverlening: hoe gaat dat er uitzien en 

wat zijn de consequenties in financieel opzicht? 

 

Het aantal bezoekers aan de balie in Beemster loopt terug. 

Beemsterlingen kunnen ook in Purmerend terecht en daar wordt 

steeds meer gebruik van gemaakt. De openingstijden in Beemster 

zijn om die reden teruggebracht. Aangezien de medewerkers op 

beide locaties werken en deze bezetting nodig is, zijn er 

(vooralsnog) geen financiële consequenties. 

 

3 14 ‘’ minder werk basisadministratie = last. Minder kosten wordt 

toch juist een bate? 

 

Een positieve weergave van het getal aan de lasten kant 

betekent een vermindering van de last. Een baat is als er geld 

wordt ontvangen, daarvan is geen sprake. 

 

4 17 Wordt er bij de uitvoering van het Sociaal Domein (m.n. 

Jeugdzorg) niet ook gekeken naar ‘goede 

praktijkvoorbeelden’ bij vergelijkbare gemeenten? 

 

Beemster maakt onderdeel uit van een regionale 

samenwerking van 14 gemeenten voor de jeugdzorg waarbij er 

voortdurende uitwisseling plaatsvindt. Ook tussen de regio’s 

vindt kennisuitwisseling plaats.  

 

5 5 Visies: visie ZOB wel gepland. We missen de begroting. 

 

In juli 2018 heeft u voor gebiedsontwikkeling Middenbeemster 

een voorstel ontvangen. Wij zijn voornemens om iedere 

gebiedsvisie op deze wijze aan u voor te leggen.  
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Een eerste, reële indicatie voor een benodigd budget kan pas 

worden gegeven in het nog op te stellen plan van aanpak. 

 

6 6 Alleen maartcirculaire wordt vermeld, niet de meicirculaire. 

 

De meicirculaire wordt niet separaat genoemd, deze maakt in 

de tabel deel uit van de onvermijdelijke en autonome 

ontwikkelingen. 

 

7 6 Resultaat begroting 19 - exclusief incidentele lasten/basten: 

moet dan niet Inclusief…..zijn? 

 

Nee. De tekst exclusief incidentele lasten/baten is correct. In 

de regel resultaat begroting 2019 leest u het resultaat inclusief 

incidentele lasten/baten. 

 

8 ?? APV- 2018- is dat niet voor 2019? Ja, dat moet inderdaad 2019 zijn.  

 

9 25 Muziekschool wordt niet gekort, toch dienstverlening 

omlaag? Waarom? 

 

De Muziekschool heeft in 2018 minder subsidie ontvangen dan 

de jaren daarvoor. In de subsidiebeschikking 2018 is een 

subsidieverlaging van 50% meegedeeld. De subsidie zou per 

2019 worden stopgezet. Voor 2018 is een aanvullende 

subsidie verleend van € 9.000,- aangezien de muziekschool 

met de helft van de subsidie het schooljaar niet kon afronden. 

Mede naar aanleiding van de bezwarenprocedure zal er voor 

2019 een muziekaanbod op de scholen in stand blijven. De 

subsidie 2019 is echter wel lager dan het oorspronkelijke 

subsidiebedrag, waardoor de dienstverlening in Beemster zal 

afnemen. 

 

10 27 Wij zien de bezuiniging op Cultuur niet terug in de tabel 

 

De korting op cultuur is al meerjarig bij begroting 2018 

doorgevoerd, en dus al verwerkt in deze begroting. 

 

11 29 Is ‘7’ Lasten correct, is dat geen 70? 

 

De herziening van subsidies naar aanleiding van succesvolle 

bezwaarschriften in 2018 leiden in het jaar 2019 nog tot een 

aanpassing (verhoging) van € 7000. De genoemde € 72.000 

was de beoogde besparing op subsidies in 2018, die al in de 

vorige begroting verwerkt is. 
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12 28 GGD geen extra aspiraties, toch 41.000 euro extra. 

Waarom? 

 

Met ingang van 2019 ontvangt de gemeente gelden voor de 

rijksvaccinatie; de GGD voert deze diensten uit. Dit is geen 

nieuwe dienst, maar de geldstroom loopt nu via de gemeente. 

   

13 29 Kosten senioren adviseur - hoe begroot? 

 

De seniorenwoonadviseur geeft senioren op hun verzoek hulp 

en advies over hun woonsituatie. In 2018 maken we met 

corporatie Wooncompagnie een plan van aanpak plus 

kostenbegroting voor de inzet van de seniorenwoonadviseur.  

Begin 2019 kan de seniorenwoonadviseur van start. De 

begroting zal gebaseerd zijn op de geraamde inzet van een 

coördinator plus enkele vrijwilligers van WonenPlus. De kosten 

worden gedeeld met corporatie Wooncompagnie. 

 

14  Hoe vaak is gecontroleerd op drankwet in kantines? 

 

In 2018 zijn tot heden toe 7 kantines meerdere keren  

gecontroleerd op de drank- en horecawet. 

 

15  Waarom Wabo-leges<>Veiligheidsregio 

 

De Veiligheidsregio adviseert met betrekking tot 

omgevingsvergunningen bouwen. De kosten van de advisering 

worden toegerekend aan de leges. 

 

16  Weerstandsratio 3.03- waarom dan toch vaak zorgen over 

risico’s? 

 

De zorgen hebben geen betrekking op de ratio, maar op het in 

beeld hebben van de risico’s. Op dit moment is het niet goed in 

beeld wat nu de exacte risico’s zijn voor de gemeente 

Beemster (behalve een aantal grotere risico’s).  

 

17  Betalen we nu reeds Vennootschapsbelasting? Nee tot nu toe is er geen vennootschapsbelasting betaald.  

 

18  In ’18 geen geld geraamd voor het op orde brengen 

basisregistratie. Nu weer wel. Waarom dit verschil? 

 

In 2019 worden de werkzaamheden aan de basisregistratie 

voortgezet (zie pagina 13). In Turap 2 voor 2018 wordt ook 

melding gemaakt van extra kosten. 

 

 


