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1  De 5M Euro frictiekosten voor de herindeling van Beemster 

en Purmerend -> Beemster heeft de afgelopen 6 jaren meer 

dan 2,5M Euro geïnvesteerd in de ambtelijke 

samenwerking, los van de jaarlijkse factuur voor de Dienst 

Verlenings Overeenkomst (DVO). Wordt met deze door 

Beemster gemaakte aanloopkosten bij verdeling van het 

frictiebedrag van het Rijk rekening gehouden? Immers, door 

onze ambtelijke samenwerking hoeven veel zaken als 

personeel, huisvesting en ICT niet meer ingeregeld te 

worden zoals bij een bestuurlijke fusie van nog niet 

samenwerkende gemeenten wel het geval is? 

 

Nee, hier wordt geen rekening mee gehouden in de verdeling 

van de gelden. Het is niet gebruikelijk en zelfs niet mogelijk om 

deze aanloopkosten onderdeel uit te laten maken van het 

traject van herindeling.   

2 4 Interbestuurlijk Programma (IBP): in de maart circulaire 

2018 hebben wij gelden ontvangen voor uitvoering van deze 

10 nieuwe maatschappelijke opgaven/wettelijke taken. In de 

mei circulaire is dat budget negatief gecorrigeerd. Wat is het 

netto bedrag dat Beemster in 2018 heeft ontvangen voor 

uitvoering van het IBP? Waarom parkeert u deze gelden 

niet in een voorziening? Immers, dan kunt u straks aan de 

bijbehorende uitvoeringsverplichtingen voldoen zonder 

risico dat het geld ergens anders aan uitgegeven is/wordt 

en gaat u transparant met deze gelden om. Tevens is later 

inzichtelijk wat er door cofinanciering door Beemster zelf op 

is toegelegd.  

 

Het exacte bedrag kunnen wij op dit moment niet berekenen, 

hier komen wij later op terug. Het vormen van een voorziening 

is niet mogelijk, aangezien er geen exacte berekening aan ten 

grondslag ligt. Een reserve behoort wel tot de mogelijkheden, 

maar aangezien er nog geen duidelijkheid is over de financiële 

consequenties en de taken met bijbehorend tijdspad, is het 

zeker niet ondenkbaar dat de gelden niet toereikend zijn voor 

de uitvoering.  

3 12 Alle bouwdossiers van 1905 tot en met 2010 bij het 

Waterlands Archief = 19 meter opslag aan dossiers -> is die 

opslag voor Beemster nog gelijk? Wanneer wordt de 

Nee, er zijn nog geen budgetreserveringen meegenomen in 

het meerjarenperspectief. 

Digitalisering van de bouwdossiers zal naar verwachting in 
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afweging gemaakt voor de geraamde kosten van Euro 

93.000 voor digitalisering van deze papieren dossiers?   

 

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. 

 

4 12 Het zaaksysteem - daarmee kan iedere aanvraag intern 

worden gevolgd. Maar kan een inwoner of bedrijf ook zijn 

eigen aanvraag volgen? Met andere woorden: is er een 

soort van track & trace? 

 

Het zaaksysteem is een intern systeem. Alleen degenen die 

toegang hebben tot ons gemeentelijk informatienetwerk 

kunnen er gebruik van maken en direct in zoeken. Inwoners en 

bedrijven kunnen dit dus niet zelf. 

Inwoners en bedrijven kunnen contact opnemen met het 

klantcontactcentrum of rechtstreeks met het betreffende team. 

 

5 12 Het zaaksysteem geeft de behandelend ambtenaar of het 

college een totaal beeld van aanvragen van die betreffende 

burger/bedrijf. Kan men per inwoner zien wat er nog meer 

loopt (dus op andere vakgebieden) of wordt iedere zaak los 

van elkaar weergegeven? Met andere woorden: is er 

onderling verbinding tussen lopende zaken? 

Een medewerker kan in het zaaksysteem zien welke zaken er 

lopen of hebben gelopen voor een inwoner of bedrijf. Het 

zaaksysteem legt niet zelf de verbinding tussen lopende 

zaken. 

 

Uit oogpunt van privacybescherming kan niet iedereen alles 

zien van de zaken, maar alleen dat deel waartoe hij/zij de 

rechten heeft.  

 

Om integraal te werken biedt het zaaksysteem dus houvast om 

te weten wat er speelt, maar ligt het vooral aan de 

werkafspraken en persoonlijke competenties van de 

medewerkers om  daadwerkelijk de samenhang en verbinding 

te realiseren. 

 

6 17 Wij missen onder trends en risico’s het kopje rondom de 

Participatiewet /werk en inkomen. Vorig jaar is dit ook al 

geconstateerd. U kunt hier melding maken van de nieuwe 

Wat wordt bedoeld met ‘de nieuwe subsidiemethodiek’? Dit 

deel van de vraag is niet duidelijk.  
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subsidiemethodiek, de administratief ingedeelde 

Beemsterlingen bij uitvoerder Purmerend en het daardoor 

afgenomen financiële risico inzake Werkom? 

 

U stelt in uw vraag ‘de administratief ingedeelde 

Beemsterlingen bij uitvoerder Purmerend zijn gekomen, en dat 

daardoor het financiële risico inzake Werkom is afgenomen’. 

Er is geen verband tussen deze beide zaken. 

Daarnaast is het zo dat Purmerend niet de uitvoerder is, dat is  

het zelfstandige bedrijf Werkom voor de WSW-ers van 

Beemster.  

Indien de Rijksbijdrage voor deze doelgroep niet toereikend is, 

zal Werkom dit tekort in rekening brengen bij Beemster. 

Verder is Beemster geen deelnemer in de GR Werkom, zodat 

uit de GR Werkom voor Beemster geen financieel risico kan 

vloeien. Werkom komt dan ook niet voor in de paragraaf 

verbonden partijen. 

 

7 18 Beemster begroot reëel maar u neemt geen enkele 

budgetverhoging op voor bijvoorbeeld de uit de hand 

lopende specialistische jeugdzorg? We begrijpen dat u het 

exacte bedrag nog niet weet maar dat er een tekort in 

november uit het onderzoek komt, staat vast! Immers, 

regionaal is er een tekort van 33M Euro. Waarom neemt u 

niet alvast een voorzichtige schatting op voor het 

overgangsjaar 2018 (met de oude - en nieuwe 

afrekenmethodiek) in de begroting 2019 en verder …? 

 

Politieke vraag. 

8 35 U schijft een plan te maken voor revitalisering van Insulinde 

en Bamestra ->  daartoe is in 2016 toch al het Stec Group 

plan gemaakt samen met ondernemers. Waarom nu een 

nieuw plan maken? 

 

STEC groep heeft een onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden voor revitalisering van Bamestra en Insulinde  

en heeft concrete aanbevelingen gedaan. Op basis van deze 

aanbevelingen zal een uitvoeringsplan moeten worden 

opgesteld waarin acties worden benoemd en aangegeven wie 

deze acties zal uitvoeren (gemeente of ondernemers). 

 

9 41 Aansluiten nieuwbouwplan NT-Oost op de Stadsverwarming 

Purmerend (SVP). Neemt u in uw onderhandelingen mee 

De aansluitbijdrage Beemster staat los van de situatie SVP in 

Purmerend. 
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dat de nieuwe aansluitingen in Beemster niet op zullen 

draaien voor de oude verliezen uit het verleden van SVP?!   

 

10 44 Begrijpen wij hier dat de totale opbrengst van de 

afvalstoffenheffing in 2019 met 111K Euro omhoog gaat 

maar dat het tarief nog steeds kostendekkend is inclusief de 

op blz. 44 en 45 toegenomen afvalkosten?  

 

Het tarief gaat omhoog om kostendekkendheid te 

bewerkstelligen. 

 

10a 

  

46 Waarom krijgt het waterplan Beemster een update?  

Immers, als er ieder jaar gebaggerd wordt hoeft Beemster 

resp. HHNK daar toch geen onderhoud meer aan te doen? 

 

Bij navraag blijkt dat het Waterplan Beemster niet wordt 

geüpdatet. 

11 67 Berekening van de OZB tarieven. Bij een trendmatige 

stijging van de aanslag /ozb opbrengst moet in eerste 

instantie rekening gehouden worden met de verhoogde 

WOZ waarden. Wethouder Butter heeft vorig jaar toegezegd 

dat hij die methode dit jaar zal toepassen. Doet u dit ? 

 

Ja, als na de jaarlijkse taxaties sprake is van een stijging c.q.  

daling van de totale WOZ waarden van de woningen of van de 

niet-woningen, wordt hiermee inderdaad rekening gehouden bij 

de berekening van de OZB heffingspercentages.    

12 74 Eventuele VPB last bij één cluster van activiteiten in GREX. 

Wanneer horen wij hier meer over? 

 

De intentie is om in november 2018 een doorkijk te hebben 

van de mogelijke VPB druk in relatie tot de meerjarenprognose 

van de grondexploitaties.  

 

13 82 Wie int het liggeld van de woonschepen aan de Zuiddijk? 

 

Gemeente heft en int geen liggeld van de woonschepen aan 

de Zuiddijk (vermoedelijk wordt dit geheven en geïnd door het 

Hoogheemraadschap). 

 

14 85 Welke risico’s doelt u op bij de HVC? Kunt u ons 

vertrouwelijk de niet vermelde gevoelige risico’s meedelen. 

 

De HVC is een groot bedrijf die actief is op meerdere gebieden 

van afvalverwerking en duurzame energie. Hierin worden grote 

investeringen gedaan zonder dat op voorhand met zekerheid 

kan worden aangegeven of deze succesvol zijn. De gemeente 

is 1 van de aandeelhouders en deelt dus in de risico’s van 

deze investeringen. 
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15 86 Niet gemaakte risico inventarisatie door Purmerend. 

Waarom is deze nieuwe extra taak niet uitgevoerd door 

Purmerend?  

 

Vanwege de relatief korte termijn waarop dit moest 

plaatsvinden is het organisatorisch niet gelukt om de risico 

inventarisatie te laten plaatsvinden conform het recent 

vastgestelde beleid hieromtrent. Uiteraard zijn wij wel in 

gesprek met Purmerend over de wijze waarop deze taak 

uitgevoerd dient te worden en wat de consequenties hiervan 

zijn. Daarnaast dient e.e.a. wel aansluiting te krijgen met het 

beleid van Purmerend de komende jaren. Hierover zijn wij ook 

in gesprek met elkaar.   

 

16 108 De kosten van de Omgevingswet in de tabel komen niet 

overeen met de tekst onder A3 op blz. 109. 

 

In de tabel op pagina 108 regel 3 staan niet de juiste bedragen 

voor de omgevingswet. De opgenomen bedragen zijn:              

-11.917 (2019)  -25.557 (2020) -18.131 (2021) -21.261 (2022) 

 

De bedragen in de toelichting op pagina 109 zijn afgerond in 

duizenden euro’s en zijn wel juist. Het budget omgevingswet is 

geworden: 

 -22.852 (2019) -16.165 (2020) -6.675 (2021) -6.675 (2022) 

 

Was: 

 -20.000 (2019 )           0 (2020)           0 (2021)           0 (2022) 

 

Verschil tussen ‘was’ en ‘is geworden’ is afgerond  in de 

toelichting op pagina 109. 

 

17 108 A15 gaat over hogere afvalstoffenbelasting. Er wordt 

gewerkt met kostendekkende tarieven. Wij gaan er dan ook 

vanuit dat u deze hogere kosten verdisconteert in het tarief. 

 

A15 betreft mutaties btw en overhead afvalstoffenheffing en 

niet over  afvalstoffenbelasting waar u wellicht 

verbrandingsbelasting mee bedoeld.  

Daar waar meer kosten gemaakt moeten worden zullen de 

tarieven aangepast worden tot een kostendekkend tarief. 
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18 110 Een gemiddelde woning in Beemster brengt Euro 400 aan 

OZB op per jaar. Uw berekening op blz. 108 geeft echter 

aan dat 477 extra woningen op zullen brengen aan extra 

OZB  

-6.221   in 2019 

11.823  in 2020 

31.644  in 2021 

89.672   in 2022 

--------+ 

126.918 totaal en geen 190K Euro. 

 

477 woningen * Euro 400 gemiddeld = 190K Euro. Er mist 

ons inzien 64.000 Euro aan inkomsten? 

 

Het aantal woningen in de Beemster neemt t/m 2022 toe met 

477, hierdoor nemen de OZB opbrengsten toe tot € 90.000 in 

2022. 

Hiermee wordt bedoeld dat de extra opbrengst vanaf 2022 per 

jaar € 90.000 toeneemt, € 89.672 om precies te zijn. 

19 112 In de begroting is 17.500 Euro vrijgemaakt voor de viering 

van het 20 jarig bestaan van de status van UNESCO 

werelderfgoed van de droogmakerij De Beemster. Heel 

goed! Waar zien wij die 17.500 Euro verdwijnen of is dit 

binnen het nog overgebleven werelderfgoed budget.  

 

Het bedrag staat op het budget van werelderfgoed. 

20 116 C voorgenomen investeringen (nieuw beleid) -> “Voor 2016 

…” (dit jaartal klopt niet). 

Er zijn wel voorgenomen investeringen. Deze huidige tekst 

wordt in de definitieve versie van de begroting verwijderd. 

 

21 116 C voorgenomen investeringen (nieuw beleid)  -> er komt 

een apart voorstel voor kunstgrasvelden en containers. Dit 

staat haaks op de volgende zin “door het vaststellen van de 

begroting worden … vastgesteld”? 

 

Zie hierboven. 

22 117 Aanpassen bushaltes 49.600 Euro. Voor hoeveel bushaltes 

is dit – voor allemaal?  

De voormalige Stadsregio Adam (SRA) heeft ons toch van 

fondsen van Euro 14K per bushalte voorzien. In die context 

snappen wij deze 49.600 Euro niet.  

Dit bedrag is voor alle bushaltes.   
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23 117 Vervangen riolering 2018 voor Euro 492.000 -> Klopt het 

dat deze kosten in het kostendekkende riooltarief verwerkt 

zijn?  

 

Ja, de kapitaalslasten van deze investering zijn in het tarief 

Rioolheffing 2019 verwerkt. 

 

 

 

 


