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NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 4 Zou u niet een stelpost voor de IBP agenda op moeten 

nemen om een realistischer beeld te krijgen van de 

financiële ontwikkelingen? 

 

Indien het mogelijk zou zijn om een inschatting te maken van 

de financiële consequenties van het IBP dan zouden wij zeker 

een reserve of stelpost voorstellen aan u. Helaas is dit niet 

mogelijk op dit moment. Indien er meer informatie beschikbaar 

is zullen wij u hierover informeren en de financiële 

consequenties voor u in beeld te brengen.  

 

2 5 visies Waarom neemt u geen bedragen op in de begroting voor 

dorpsvisies Zuidoostbeemster, Westbeemster en 

Noordbeemster? 

 

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. 

 

3 5 Wat gaan we doen met de bestemmingsreserve €100.000? 

 

Beoogd is om dit de komende tijd nader uit te werken. 

Uiteraard zijn er wel wat onderwerpen die binnen de uitwerking 

passen, bijvoorbeeld een bijdrage voor de revitalisering van de 

bedrijventerreinen.   

 

4 12 WA Zou u niet een stelpost voor de digitalisering van de 

bouwdossiers op moeten nemen om een realistischer beeld 

te krijgen van de financiële ontwikkelingen? 

 

Digitalisering van de bouwdossiers van voor 2010 zal pas 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. Sinds de invoering van de WABO 

(2010) is het merendeel van de dossiers digitaal beschikbaar.  

 

5 14 Tabel ontw. expl. Bij BGT staat dat er hogere kosten zijn, 

het bedrag zou dan -71 moeten zijn en het totaal lasten -57. 

In de toelichting wordt een bedrag genoemd van € 81.000. 

Minder werk basisadministratie adressen en gebouwen is         

€ 10.000 en BGT: hogere incidentele kosten actualiseren 

bestanden € 71.000. Bij de begroting 2018 zijn voor € 81.000 
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 extra middelen gevraagd voor het actualiseren van 

de bestanden van de BAG en BGT. 

 

6 15 Welke verkiezingen zijn er in 2022? 

 

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 

maart 2022, echter er van uitgaande dat de fusie met 

Purmerend doorgaat vindt er vanuit fusiebudget verkiezingen 

plaats in 2021 in Beemster. Hier is bij het maken van de 

begroting nog geen rekening mee gehouden, omdat de intentie 

van Purmerend nog niet besloten was.  

 

7 15 Wordt de omnibusenquête niet eerder uitgevoerd dan in 

2022? 

 

Nee, deze wordt 2-jaarlijks uitgevoerd. Zie pagina 73 van de 

begroting in de tabel “incidentele baten en lasten” dat de 

uitvoering plaatsvindt in 2019 en 2021. 

 

8 16 Nieuwe manier beoordelen subsidies, zou dit niet moeten 

worden onderbouwd met beleid, waarom verlenen we 

subsidies? 

 

Op pagina 16 staat een ambitie beschreven. Bij het opstellen 

van een nieuwe verordening is het gebruikelijk dat ook beleid 

ontwikkeld wordt dat daarbij aansluit. 

Subsidies worden verleend om instellingen in staat te stellen 

maatschappelijk gewenste doelen te realiseren. 

 

9 30 Zijn er geen investeringen voorzien (2019 e.v.) met 

betrekking tot de huisvesting van de scholen? 

 

Voor 2019 worden geen investeringen verwacht voor 

onderwijshuisvesting omdat in 2018 noodlokalen bij de 

Bloeiende Perelaar zijn gerealiseerd. Voor de (middel)lange  

termijn zijn investeringen nodig om (permanente) uitbreiding 

van de Bloeiende Perelaar en de Blauwe Morgenster mogelijk 

te maken. Indien meer zicht is op de investeringen komen wij 

bij u terug met een voorstel deze gelden beschikbaar te stellen. 

  

10 31 Wat betekent de -2 in de tabel over statushouders? 

 

-2 betekent dat de gemeente op dat moment 2 statushouders 

meer heeft opgevangen dan volgens de taakstelling 

noodzakelijk was. Deze -2 kan weer verrekend worden met de 

taakstelling voor het komend jaar. 
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11 31 Redactioneel: de ** bij opmerking en leerlingenvervoer lijken 

niet bij elkaar te horen. 

 

Dat klopt; de opmerking hoort bij minimabeleid in de tabel. 

12 35 Is er al geld beschikbaar voor aanpassingen van het 

bestemmingsplan buitengebied? Zo niet zou dat niet 

opgenomen moeten worden in de begroting? 

 

U ontvangt in 2018 nog een voorstel voor het actualiseren van 

het bestemmingsplan buitengebied. Dit betreft zowel de 

aanpak als de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.   

13 59 Is de bedrijfscontactfunctionaris een nieuwe functionaris? 

Voor hoeveel uur werkt deze voor Beemster? Vallen deze 

kosten binnen de DVO? 

 

Ja, het is een nieuwe functionaris. Hij werkt voor ongeveer 10 

uur per week voor de gemeente Beemster. Voor deze kosten is 

een apart budget vrijgemaakt (onderdeel van de DVO). 

14 62/63 De opmerking bij “Wat willen we ber…” klinkt wat 

eigenaardig in het kader van de voorgenomen fusie. Hoe 

ziet u dit? 

Wij zijn het met u eens. Maar dit is een verplicht op te nemen 

onderdeel binnen een programma conform de BBV (de W 

vragen: Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen 

en Wat mag het kosten). 

 

15 78 De ontwikkeling van de algemene reserve ziet er veel 

rooskleuriger uit dan dat deze in werkelijkheid zal zijn. Dit 

komt vooral omdat er geen posten zijn opgenomen om 

uitgaven te dekken waarvan we zeker weten dat we ze 

moeten doen (zie vragen 1, 2, 3, 9). Hoe moeten we dit 

duiden in het kader van het streven naar realistisch 

begroten? 

Er dient inderdaad rekening gehouden te worden met een 

behoorlijk aantal uitgaven voor de komende jaren die nog niet 

in de begroting 2019 zijn opgenomen. De diverse onderwerpen 

zullen aan u worden voorgelegd, inclusief financiën, indien er 

meer informatie aanwezig is.  

16 86 Kunt u de trendbreuk m.b.t. structurele exploitatieruimte in 

2018 en 2019 ten opzichte van omliggende jaren verklaren? 

 

In 2018 en 2019 zijn er meer incidentele lasten t.o.v. 2020 en 

verder. Zoals de volgende incidentele lasten in 2019:  Tijdelijke 

huisvesting de Bloeiende Perelaar €50.000, de woonagenda 

ad €56.000, de intensivering recreatie en toerisme €100.000 

en de stelpost college ad €100.000. 

 

17 89 Wordt bij vervanging van lichtmasten ledverlichting 

toegepast? 

Daar waar dit mogelijk is wordt ledverlichting toegepast. Bij 

vervanging van armaturen worden ledverlichting geschikte 

armaturen gebruikt.  

 


