
TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) over de begroting 2020 – 2023. 
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1 10 Waarom is het bedrag van € 66.000 niet in de 

meerjarenbegroting opgenomen? 

 

Het bedrag van € 66.000 is van toepassing voor 2021 e.v. en 

zal in een separaat collegevoorstel in 2020 behandeld worden. 

2 11 Wat verklaart de lagere prognoses rijbewijzen-paspoorten-

ID bewijzen? 

 

In maart 2014 zijn de paspoorten 10 jaar geldig geworden en 

daardoor een vijfjaarlijkse dip in het aantal aanvragen. Dit is 

verwerkt in de begroting. 

 

3 16 Hoe zien baten en lasten van het sportakkoord en 

aanstelling sportformateur eruit en waar zijn ze 

opgenomen? 

 

Iedere gemeente kan aanspraak maken op middelen voor een 

sportformateur: € 15.000 per gemeente. Van deze middelen 

kunnen de loonkosten van een onafhankelijke 

procesbegeleider die het Lokaal Sportakkoord opzet, worden 

bekostigd. De middelen worden beschikbaar gesteld via de 

Decembercirculaire, nadat de intentieverklaring Lokaal 

Sportakkoord is ingediend (deadline 8 november 2019). Als het 

Lokaal Sportakkoord vervolgens is ingediend, komen via de 

Meicirculaire de middelen van het uitvoerbudget beschikbaar. 

Voor gemeente Beemster is dat € 10.000 in 2020 en  

€ 10.000 in 2021.  

 

4 19 Wanneer en hoe worden de kosten van een 

semipermanente vestiging voor obs De Bloeiende Perelaar 

geprogrammeerd, waarom niet in deze begroting? 

 

In november 2019 wordt aan de raad een kredietvoorstel 

voorgelegd voor de realisatie van de semipermanente 

huisvesting van obs De Bloeiende Perelaar en Stichting 

Kinderopvang Forte. Ten tijde van de begroting was het nog 

niet mogelijk hier een inschatting van te maken.  

 

5 29 Hoe en wanneer wordt de bijdrage aan een 

asbestdakenfonds gedekt? 

 

Het Programmabureau Versnellingsaanpak 

Asbestdakensanering (opgericht door het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat) werkt samen met het 
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Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aan de oprichting van een 

asbestfonds. Het ministerie moet hierover nog een besluit 

nemen. Daarna volgt de bestuurlijke besluitvorming van alle 

betrokken partijen (in eerste instantie de provincie, omdat 

provincies op hun beurt afspraken maken met gemeenten).  

Het is nog niet duidelijk op wat voor termijn een bijdrage van 

de gemeente nodig is. 

 

6 31 Waarom vertoont de afvalverwerking een overschot als we 

werken met kostendekkende tarieven? 

 

De hogere bate van € 108.000 betreft geen overschot, maar 

betreft de verhoging van de afvalstoffenheffing 2020 om tot 

kostendekkende tarieven te komen. 

 

7 35 “De keuzes voor inrichting openbare ruimte etc.”  

Kunt u aangeven waarom de LIOR en de afgesproken 

beheertoets kennelijk niet voldoende effect sorteren en wat 

er concreet gaat veranderen? 

 

Er zijn inderdaad wat verbeterpunten, concreet betreft het dat 

meer toezicht gewenst is en meer sturing aan de voorkant. 

Hiertoe zijn al stappen gezet en is er reeds sprake van 

participatie, meer overleg en het tijdig bespreken van plannen.   

8 36 N243, vermelding motie over snelheidsregime is relevant 

maar blijft achterwege, waarom? 

 

In de brief van de raad met kenmerk 1484293 heeft het college 

aangegeven dat de provincie de omvang van het lokaal 

verkeer te groot vindt om de weg af te waarderen naar een 60 

km/uur weg en dat de politie adviseert om niet af te waarderen 

naar een 50 km/uur weg omdat er te weinig bebouwing is om 

hier een bebouwde kom te maken zonder de 

geloofwaardigheid te verliezen. Gelet op de hoeveelheid 

landbouwverkeer en vrachtverkeer op deze weg en de 

aanwezige rechte wegenstructuur alsmede behoud van bomen 

is het niet mogelijk om een inrichting te realiseren die recht 

doet aan de snelheidsnorm van 50 km/h. Daarom is het ook 

niet opgenomen in de programmabegroting. 

 

9 49 Incidentele lasten fusie, is hier dekking voor in de 

frictiekosten? 

 

Deze budgetten zijn opgenomen voor de gemeente Beemster 

indien er ondersteuning nodig is in het traject van de 

bestuurlijke fusie. Tot op heden is dit budget niet nodig 
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geweest. Het maakt geen onderdeel uit van het budget van de 

frictiekosten.  

 

10 54 Waarom rekent u een incidentele schade-uitkering tot de 

overhead, is dat wellicht een onvoorziene toevallige bate? 

 

De incidentele schade-uitkering betreft een onvoorziene bate 

met betrekking tot een juridisch geschil in 2019. 

11 103 Bij kopje autonome en niet autonome ontwikkelingen wordt 

gesproken over een bijlage verwachte ambities, waar 

vinden we die? 

 

Hiermee wordt de bijlage bedoelt die in de kadernota 2020 is 

opgenomen.  

 

 

 

 


