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1 10 Waarom neemt u het budget à € 66.000 voor de 

digitalisering van de bouwdossiers niet op in de begroting? 

 

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

zal in een separaat collegevoorstel in 2020 behandeld worden. 

2 13-17 Op pagina 13 stelt u dat de inkomsten WMO (eigen 

bijdrage) zullen dalen en dat de uitgaven zullen stijgen door 

hogere instroom cliënten. Dit zien we niet terug in de 

bedragen op pagina 17. Kunt u dit verklaren? 

 

De baten Wmo op pagina 17 bestaan niet alleen uit de 

inkomsten aan eigen bijdrage Wmo middels abonnementstarief 

CAK, derhalve zien we een lichte stijging van de baten. 

Dat de stijging van de uitgaven relatief beperkt blijft, komt 

doordat uit de realisatie is gebleken dat de uitgaven de 

afgelopen jaren flink achterblijven op de begroting. Op basis 

hiervan is een correctie toegepast op de begrote lasten voor 

2020. 

 

3 17 In de startnotitie RES wordt gesproken over de kosten die 

de regiogemeentes inbrengen tbv de regio coördinator. 

Hoewel het er op lijkt dat vanuit het Rijk (proces)geld ter 

beschikking komt is hier niet te zien hoeveel dat zal zijn en 

hoe dat geld wordt verdeeld over de te bekostiging van de 

regio coördinator en andere verplichtingen (zoals het 

opstellen van de Transitievisie warmte). Kan het college 

aangeven hoe zij verwacht dat de kostenverdeling is tussen 

de bijdrage tbv de coördinator c.q. de RES en de andere 

verplichtingen die uit het klimaatakkoord zullen 

voortvloeien? 

 

De provincie Noord Holland treedt op als coördinator.  

Op bestuurlijk niveau is een stuurgroep geformeerd, en op 

ambtelijk niveau zijn de opdrachtgevers 

(gemeentesecretarissen) vertegenwoordigd in de 

opdrachtgeversgroep. 

Daarnaast is een ambtelijke projectgroep geformeerd voor de 

RES NHZ 

De provincie treedt op als financieel trekker voor het 

programma RES NHZ. Voor de organisatie van de RES NHZ is 

voor drie jaar budget beschikbaar vanuit het Klimaatakkoord. 

Verdere specificaties zijn op dit moment niet te geven. 

4 17 en 65 Het bedrag voor BV022 is slechts marginaal hoger dan dat 

van de bijgestelde begroting 2019 terwijl de rekening 2018  

€ 240.000 hoger is. Kunnen we ervan uitgaan dat het 

genoemde bedrag uw beste schatting is? Graag hierbij 

In de ontwerpbegroting 2019 was geen verhoging opgenomen 

voor beleidsveld BV022, de tekst die verwijst naar een reële 

kans op overschrijding grijpt terug op deze ontwerpbegroting. 

De begroting 2020 voor dit beleidsveld is gebaseerd op de 
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betrekken dat u op pagina 65 spreekt van “een reële kans 

op overschrijding”. 

 

gegevens die we op dit moment hebben. U kunt er dus van uit 

gaan dat het genoemde bedrag onze beste schatting is. 

5 19 Er is een duidelijk tijdschema van de ontwikkeling van de 

RES. Wat PvdA/GroenLinks mist is inzicht in de samenhang 

met de ontwikkeling van de omgevingsvisie die ook in 2021 

klaar moet zijn. Kan het college aangeven op welke wijze de 

activiteiten (zoals de ateliers op pagina 19) passen in het 

proces van de herziening bestemmingsplan buitengebied? 

Kan het college verder inzicht geven op welke wijze de RES 

(en de Transitievisie warmte) onderdeel wordt van de 

omgevingsvisie van de bebouwde kernen? 

 

De ontwikkeling van de RES is een traject dat loopt met een 

eigen planning en doelstelling. 

 

Het ‘omgevingsplan’ voor het buitengebied, de 

dorpsontwikkelingsvisies van de kernen en de RES worden 

momenteel voorbereid. Voor wat betreft het thema energie 

geldt dat dit uiteraard een thema is dat in het licht van het 

‘omgevingsplan’ en de ‘dorpsontwikkelingsvisies’ wordt 

bestudeerd. De definitieve RES zal vanaf 2021 een 

aanzienlijke ruimtelijke impact hebben op alle plannen.  

 

6 23 Kan het college een nadere uitleg geven van het op pagina 

23 genoemde uitgangspunt: “Maximale benutting 

energiepotentieel: maximaal gebruik maken van de 

mogelijkheden die er zijn, ongeacht inpassing en kosten.” 

bijvoorbeeld ten aanzien van de positie van de Unesco 

status? 

 

Wij kunnen deze tekst helaas niet terugvinden in de begroting, 

niet op de genoemde pagina maar ook niet in programma 4 

van de begroting. Wel is het uitgangspunt van de RES dat 

maximale uitnutting van het potentieel in de regio NHZ het 

uitgangspunt is. De effecten daarvan zijn nu onbekend.  

7 23 en 72 In het kader van de dorpsontwikkelingsvisie ZOB spreekt u 

over “de geplande uitbreiding noordwaarts richting de 

N244.”. Voor zo ver ons bekend is, is er nog geen sprake 

van een concreet plan wel van een voornemen. Zie ook 

pagina 72 “potentiële woningbouwlocatie”. 

 

Dat is juist.  

8 28-32 In het kader van de Regionale Energiestrategie (RES)  en 

de Transitievisie Warmte (TVW) zal de gemeente 

werkzaamheden moeten uitvoeren. Wij herkennen het 

hiervoor benodigde budget niet in de begroting. Is dit 

opgenomen in een post die niet als zodanig is bekend 

gemaakt? 

Het onderzoek dat moet plaatsvinden ten behoeve van de 

Regionale Energiestrategie (RES) wordt bekostigd vanuit de 

Provincie (zie hierboven). 

 

Wel moeten de ontwikkelingen worden gevolgd  en zal 

uiteindelijk een voorstel aan de gemeenteraad moeten worden 
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Als dit niet zo is moet er dan niet een (geschat) bedrag 

worden opgenomen? 

 

voorgelegd. Dit valt onder de ambtelijke ondersteuning. De 

bijeenkomsten worden bijgewoond door een medewerker die 

zowel namens Purmerend als Beemster de zaken volgt en 

afstemt. 

 

9 50 In hoeverre bent u op zoek naar “potjes” bij bijvoorbeeld de 

provincie waaruit wij gewenste activiteiten kunnen 

financieren? 

 

De gemeente doet blijvende inzet op actuele ontwikkelingen, 

dus ook op actuele geldstromen. Voor nieuwe projecten, maar 

ook voor huidige projecten wordt naar de beste manieren 

gezocht om deze projecten de financieren, hierbij worden ook 

de externe financieringsbronnen meegenomen. 

 

10 84 Er is nog geen gewaarmerkte jaarrekening 2017 (en 2018 

nemen wij aan) van de VOF De Beemster Compagnie 

ontvangen. Kunt u aangeven wanneer deze wel 

beschikbaar is/zijn? Kunt u aangeven of het niet 

beschikbaar zijn risico's met zich meebrengt voor de 

gemeente? Welke en omvang? 

 

Nee, dit is niet juist. De goedgekeurde jaarrekening 2017 en 

2018 zijn volgens planning ontvangen. Dit was niet juist 

opgenomen in de begroting en zal gecorrigeerd worden in de 

definitieve versie.  

De definitieve versie is de versie na vaststelling door de raad. 

 

 

 

 


