
TECHNISCHE VRAGEN (en eventuele politieke vragen) over de jaarstukken 2018 en/of de kadernota 2020. 
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JAARSTUKKEN 2018 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 6 Het resultaat NA bestemming van € 67.807 wordt bestemd 

aan allerlei onderwerpen die dat bedrag verre overstijgen? 

Snappen we niet helemaal. 

 

Het resultaat na bestemming is het resultaat waar rekening is 

gehouden met onttrekkingen en/of toevoegingen aan reserves 

en voorzieningen.  

Vervolgens wordt voorgesteld om diverse (onderhouds-) 

budgetten 2019 op te hogen i.v.m. begrote maar niet 

gerealiseerde (onderhouds-) werken 2018. 

Het resultaat had in feite lager of negatief moeten zijn, mits 

deze werkzaamheden in 2018 uitgevoerd zouden zijn.  

 

2 13 Gegronde WOZ-bezwaren verviervoudigd in drie jaar? 

Achten we ernstig? Deelt u onze zorg? 

 

Het aantal gegronde bezwaren is niet verviervoudigd de 

afgelopen drie jaar. Het percentage gegronde bezwaren in 

Beemster beweegt zich voor de belastingjaren 2016, 2017 en 

2018 tussen 45% en 55%. Het genoemde percentage van 

17,3% in 2016 wordt herkend, maar geeft geen juist beeld. In 

2016 is er, in tegenstelling tot 2017 en 2018, namelijk een 

bezwaarschrift in behandeling geweest van een woningbouw-

vereniging. Dit betekende een groter aantal bezwaarschriften. 

Dit is van invloed geweest op de verhouding gegronde 

bezwaren versus het aantal ingediende bezwaren. Het 

grootste deel van de WOZ-waarden van de woningbouw-

vereniging is namelijk na bezwaar gehandhaafd gebleven.                                                                                                               

De zorg wordt niet gedeeld. Echter, er wordt wel geconstateerd 

dat het percentage gegronde bezwaren nog altijd hoger ligt 

dan het landelijke gemiddelde. Dit komt onder andere door de 

kwaliteit van het objectenbestand. Op dit moment wordt er 

hard gewerkt aan het project BAG//WOZ om het de kwaliteit 

naar een hoger niveau te tillen. 
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3 17  In 2018 waren er 73 uitkeringsgerechtigden. Geldt deze 

categorie als ‘moeilijk bemiddelbaar’ ondanks de 

hoogconjunctuur? 

 

Een deel van de uitkeringsgerechten is zeer moeilijk te 

bemiddelen vanwege een combinatie van de in de persoon 

gelegen factoren. Hierdoor zijn zij ondanks de hoogconjunctuur 

nauwelijks bemiddelbaar. Ondanks de hoogconjunctuur is het 

lastig voor oudere werkzoekenden een baan te vinden. 

Indien het mogelijk is mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te bemiddelen worden zij  door scholing en re-

integratie-activiteiten geschikt gemaakt voor de arbeidsmarkt. 

 

4  18 Zijn er veel dubbeltellingen bij de sociale uitkeringen? 

Dat maakt namelijk veel uit voor de interpretatie van 

aantallen. 

 

Er zijn geen dubbeltellingen. 

Het gaat hier om het aantal uitkeringsgerechtigden op 31 

december 2018 (een echtpaar wordt in dit geval gezien als 1 

uitkeringsgerechtigde). 

 

5 19 Hoeveel zogenaamde “thuiszitters” onder de leerlingen kent 

Beemster en wat doen we als gemeente aan dit probleem? 

 

Beemster heeft op dit moment geen thuiszitter (leerplichtig kind 

dat langer dan drie maanden thuis zonder school of vorm van 

dagbesteding) geregistreerd staan. Beemster heeft vorig jaar 

samen met de gemeenten in de regio Waterland en de 

schoolbesturen een Thuiszittersaanpak ondertekend waarin 

we streven naar geen thuiszitters, en zorgen voor een goede 

samenwerking met school en hulpverlening om thuiszitters te 

voorkomen. 

 

6                    21 Inhuur: we geven vaak hoog op van de sociale cohesie van 

Beemster. Hebben we dan na twee jaar nog steeds een 

speciale functionaris nodig? 

 

Deze functionaris heeft zowel in 2017 als in 2018 veel werk 

verricht en verbindingen gelegd die nodig zijn voor een goede 

basis van de sociale infrastructuur in Beemster. Met ingang 

van 2019 is deze functionaris niet langer nodig.  

 

7 25 Omgevingswet > participatie. Ziet u als college een taak 

weggelegd om de dorpsraad Middenbeemster te helpen om 

een doorstart te maken? 

 

Wat ons betreft zien wij de dorpsraad Middenbeemster evenals 

andere dorpsraden en inwoners als volwaardige partner/ 

belanghebbende in de projecten waar we een uitgebreid 

participatietraject volgen (Dorpsontwikkelingsvise 
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Middenbeemster) of zullen opstarten (Omgevingsplan 

Buitengebied). Zij kunnen, net zoals iedere  belanghebbende, 

participeren in deze projecten. Hierover  is/wordt ook via 

diverse kanalen uitgebreid gecommuniceerd. 

 

8 28 Inschrijving nieuwbouwwoning - € 15.000. Dit levert toch 

geen lasten op? Of wordt acquisitie bedoeld? 

 

De lasten betreffen de kosten die Purmerend berekent voor de 

incasso van de inschrijfgelden. Dit is nooit in de DVO 

opgenomen.  

 

9 28 De uitvoering van de woonagenda is als last geraamd op  

€ 28.800 en deze post blijft staan. Dan is dat toch geen last 

meer? 

 

Deze post is in de jaarrekening genoemd als (positieve) 

afwijking in de lasten. Het bedrag is opgenomen in de 

resultaatbestemming van 2018. Het budget is tevens 

beschikbaar gesteld voor 2019. 

 

10 33 Er wordt over een ‘campagne m.b.t. afvalscheiding’ 

gesproken. Waaruit heeft deze bestaan? 

 

Zie bijlage in “word” Afvalcampagne Purmerend en Beemster – 

focus op bewustwording rondom afvalscheiding. 

11 43 Bij 7.1 is vermeld dat er plannen zijn opgesteld voor de 

revitalisering van de beide bedrijventerreinen. Wij hebben 

geen concrete plannen gezien en op deze plannen wordt in 

de jaarstukken geen toelichting gegeven Wij dachten dat er 

nu om geld wordt gevraagd voor plannen. 

Kunt u ons de status geven en deze toelichting geven? 

 

Er zijn inderdaad plannen opgesteld in 2018 voor de 

revitalisering van beide bedrijventerreinen. Echter, door de 

financiële situatie heeft het college gemeend geen voorstel te 

doen aan de Raad op dit moment. Dit onderwerp is wel 

opgenomen in de kadernota als zijnde wenselijk (bijlage B).  

Daarnaast maakt dit onderwerp onderdeel uit van de 

dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster.  

 

12 50 Is de opbrengst van de OZB (inmiddels) hoger doordat wij 

de BAG beter op orde hebben? 

 

Bij de bepaling van de heffingspercentages OZB 2019 is 

rekening gehouden met gemiddelde waardestijgingen ten 

opzichte van het vorige belastingjaar. 

Ook de objecten waar, vanwege het project BAG/WOZ, 

aanpassingen in de objectkenmerken hebben plaatsgevonden 

zijn meegenomen bij de bepaling van de gemiddelde 

waardeontwikkeling. 
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Er zullen dus objecten zijn die vanwege aanpassingen relatief 

meer zijn gestegen qua WOZ-waarde. Dit vertaalt zich voor 

deze objecten in een hogere aanslag OZB. 

Voor de totale opbrengst heeft dit echter geen gevolgen gehad 

omdat deze objecten dus al zijn meegenomen bij de 

berekening van de gemiddelde waardeontwikkeling. 

 

13 51 Notitie Rente 2017 BBV. Is de kern in enkele zinnen uit te 

leggen? 

 

Nee. In de notitie rente wordt ingegaan op de verwerking van 

de rentelasten en –baten in de begroting en jaarstukken. Dit is 

technisch van aard en niet in een paar zinnen uit te leggen. 

 

14 110 Voorziening frictiekosten personele gevolgen ambtelijke 

samenwerking. De eindstand 2018 van deze voorziening is 

€ 0,00. Betekent dat de noodzaak hiervoor ook tot nul is 

gereduceerd?  

 

Dat is inderdaad niet langer noodzakelijk.  

 

 

KADERNOTA 2020 

NR.VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 Algemeen Opmerking: de kadernota is voor ons meer aanleiding om 

politieke keuzes te maken, dan opmerkingen over cijfers. 

Die keuzes bespreken we in de coalitie en brengen we in 

op 18 juni in de raadsvergadering.  

 

Wij nemen kennis van uw opmerking. 

2 3  Als de provincie als toezichthouder de nul van de Algemene 

Reserve acceptabel vindt, waarom ‘past dan de nul bij de 

fusie niet’? 

 

Politieke vraag. 
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3  4 Waarom vermeldt u bij 2022 het eindsaldo en bij 2023 het 

begin- en eindsaldo. Daarover gaat deze raad en dit college 

toch niet meer? 

 

De meerjarenbegroting gaat over een periode van 4 jaren. In 

dit geval 2020-2023. Dit is niet afhankelijk van een college- of 

raadsperiode. 

4 5 Categorie niet-woningen: hoe groot is die? 

 

In de gemeente Beemster is het aantal niet-woningen 516. 

5 5 F1 ramen fusie uitkering- gemaakte kosten ad. € 250.000. 

Als die post wordt betaald door het Rijk levert ons dat toch 

niets op? Uitleg a.u.b.. 

 

Er zijn al kosten gemaakt in het licht van de fusie. Deze 

kunnen worden gecompenseerd door de uitkering die 

ontvangen zal worden vanuit het Rijk. Deze opbrengsten zijn 

(nog) niet begroot, aangezien deze in feite bedoeld zijn voor de 

nieuwe gemeente.  

 

6 5         F2: we snappen niet dat dat ons dat bijna een half miljoen 

oplevert. Is deze uitkering niet geoormerkt door het Rijk? 

 

Zie het antwoord op de vorige vraag.  

7 9 Punt 2 uitvoering bestemmingsplan volkstuinen 

Noorderpad. Is het bedrag van € 40.000 een last of een 

baat? 

 

Dit betreft een last; dit zijn kosten van werkzaamheden die 

reeds zijn uitgevoerd.  

8 9 Punt 4 werelderfgoed. Waarom moet er structureel  zoveel 

geld naar werelderfgoed/toerisme?  

Verder: een managementplan stel je 1x op en een 

duurzaam plan is taalkundig onjuist. Of wordt in deze 

paragraaf bedoeld dat de uitwerking duurzaam zal zijn?  

 

De structurele middelen zijn nodig om werelderfgoed De 

Beemster, toerisme en daarmee samenhangende zaken te 

borgen. Het managementplan dient geactualiseerd te worden 

en zal voor duurzaam toerisme management zorgen. Dus 

inderdaad: de uitwerking zal duurzaam (moeten) zijn.  

 

 


