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1 5 Voor drie visies is nog geen budget gereserveerd. Kunt u 

een orde van grootte aangeven, mede in relatie met de 

tekst bij 3.2 blz. 35 waar gesproken wordt over vaststellen 

plannen van aanpak in 2019. 

 

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.  

 

Een eerste, reële indicatie voor een benodigd budget kan pas 

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

 

2 5 Duurzaamheid, geen budget gereserveerd voor 

begrotingsjaar 2019 (en geen reserve meer, zie blz. 45), 

betekent dit dat het programma een jaar stilstaat? 

 

Er is een Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 in 

voorbereiding aan de hand waarvan aan de gemeenteraad 

van Beemster middelen worden gevraagd voor het uitvoeren 

van Duurzaamheidsbeleid. Dit zal nog dit jaar aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd. Het is zeker niet de 

bedoeling om een jaar stil te staan.  

 

3 5 Bij onzekerheden staat Oostdijk als meegeefpunt aan de 

nieuwe gemeente, op blz. 47/48 wordt gesproken over een 

integraal plan van aanpak en euro’s. Welke aanpak wordt 

het ? Vanuit eigen waarneming hierbij het signaal dat het 

wegdek veel langscheuren vertoont en dus betrokken moet 

worden bij een integrale aanpak! 

 

Tijdens de laatste inspectie zijn er inderdaad scheuren 

geconstateerd en ook randschade (dit kan scheurvorming zijn, 

maar ook gaten of rafeling). Momenteel wordt er een 

onderzoek uitgevoerd om de structurele levensduur (dus niet 

alleen op basis van wat er zichtbaar is, maar ook dieper 

technisch onderzoek) van de asfaltwegen in de Beemster vast 

te stellen. Als dit is afgerond hebben we ook van de Oostdijk 

een beter beeld van de maatregelen die nodig zijn om de weg 

technisch weer op orde te brengen. 

 

Bij alle projecten die we voorbereiden wordt gekeken of een 

integrale aanpak nodig en mogelijk gewenst is. 
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4 12 Digitalisering van bouwdossiers is een kostbare zaak. Zijn 

er al  budgetreserveringen, bv in het meerjarenperspectief, 

opgenomen en is er enig idee over de orde van grootte? 

Nee, er zijn nog geen budgetreserveringen meegenomen in 

het meerjarenperspectief. 

Digitalisering van de bouwdossiers zal in 2020 van start gaan. 

Bij de begroting 2020 zullen er extra middelen worden 

aangevraagd. De totale kosten zijn op dit moment nog niet 

bekend. Wel is er door het Waterlands Archief een reserve 

voor Beemster opgenomen van € 26.000 voor dit doel. De 

verwachting is dat dit niet voldoende zal zijn voor de 

benodigde capaciteit voor de voor- en nabewerking van de 

dossiers. 

 

5 18 Beleidsveld Jeugd kent een reële kans op 

budgetoverschrijding i.v.m. afzien van een 

budgetverhoging. Hoe verhoudt dit zich met het realistisch 

begroten? 

 

Het afzien van een budgetverhoging in begroting 2019 is een 

politieke afweging van het college van B&W. Het budget Jeugd 

kent nog vele onzekerheden en er gekozen is om geen 

budgetverhoging toe te passen. Immers, geen enkel budget is 

op dit moment realistisch vanwege de onzekerheden.   

 

6 48 Bij 5.2 staan uitvoeringsmaatregelen aangekondigd. Zijn er 

kosten en dekking voor eigen bijdragen opgenomen in deze 

begroting? 

 

In de begroting zijn alleen onderzoeksbudgetten opgenomen 

voor de voorgestelde projecten. De uitvoeringskosten zijn 

afhankelijk van de resultaten uit de onderzoeken en zijn nog 

niet opgenomen/ begroot.  

 

7 59 Accountmanagement economie, zijn hier extra kosten aan 

verbonden i.v.m. extra inzet? 

Nee, de inzet wordt bekostigd vanuit de middelen die reeds 

beschikbaar zijn gesteld. 

 

8 69 De tekst over het BCF wordt door ons niet begrepen, 

wellicht is dat ook niet nodig maar waar kunnen we 

toelichting krijgen en wellicht een rekenvoorbeeld? 

 

Vanaf 2019 mag de BCF niet meer als voorschotregeling 

worden meegenomen in de structurele begroting. Doordat het 

voorschot niet meer mag worden meegenomen als structurele 

dekking kan het zijn dat de gemeentes een niet structurele 

begroting aan de provincie opleveren. Daarom heeft de 

provincie besloten dat de uitname van 2019 van € 210.000 ook 

mag worden ingezet voor 2020, 2021 en 2022. Het Rijk 

verwacht namelijk dat het BCF jaarlijks wel een bedrag zal 
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uitkeren in het gemeentefonds. 

 

9 76 Opvoeren en in mindering brengen van de incidentele 

lasten en baten op het resultaat is nieuw, is de conclusie 

terecht dat we in 2019 feitelijk in totaal 306K meer uitgeven 

dan we binnen krijgen? 

Voor 2019 is inderdaad de begroting daadwerkelijk  

-/- € 306.000. Echter, in de rapportage aan de provincie 

moeten altijd de incidentele lasten/bate geëlimineerd worden 

zodat er een structurele begroting overblijft. 

 

10 algemeen Is er een globaal beeld te geven van de budgettaire 

omvang van alle harde en zachte verplichtingen (de 

Algemene Verplichtingen?) die in deze begroting worden 

genoemd (IBP, de onzekerheden, de diverse wel 

aangekondigde maar nog niet financieel vertaalde 

uitvoeringsmaatregelen) tegenover de Algemene Reserve 

als dekkingsbron? 

 

Nee, helaas kan dit niet. Wij zullen per onderdeel naar u terug 

komen indien er meer informatie beschikbaar is.  

 

 

 

 


