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JAARSTUKKEN 2018 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 6 Graag de negen toevoegingen aan de diverse budgetten 

toelichten: wat gaat hiervoor gebeuren, is daar capaciteit 

voor aanwezig, is het noodzakelijk, kan dit niet binnen het 

reeds toegekende budget? 

 

De toelichtingen op deze 9 budgetten staan bij de betreffende 

programma's verantwoord. De over te hevelen budgetten zijn 

overgebleven vanwege het niet uitvoeren van (reguliere) 

werkzaamheden conform de beheerplannen. Er is capaciteit 

aanwezig in 2019 en de werkzaamheden kunnen worden 

opgepakt in 2019, naast de reguliere werkzaamheden in 2019. 

Het toegekende budget 2019 is helaas niet toereikend voor 

regulieren en inhaalwerkzaamheden.  

 

2 64 Kunst- en waterwerken: “De huidige budgetten/ 

investeringen worden niet … etc.”. Kunt u aangeven 

hoeveel budget/investeringen er nodig zijn om één en ander 

op voldoende kwaliteitsniveau te houden c.q. terug te 

brengen? 

 

Uit nadere analyse is gebleken dat de budgetten voor het 

beheer van de openbare ruimte in de hele breedte voldoende 

groot zijn om de beheerplannen uit te kunnen voeren, in de 

tussenrapportage en de meerjarenbegroting 2020 zal dit verder 

worden uitgewerkt. 

3 64 Openbare verlichting: “De huidige budgetten worden niet …. 

etc.”. Kunt u aangeven hoeveel budget er nodig is om één 

en ander op voldoende kwaliteitsniveau te houden c.q. terug 

te brengen? 

 

Bij nieuwbouwprojecten en grootschalige herinrichtingen wordt 

duurzame verlichting aangebracht in de vorm van 

ledverlichting. Binnen het huidige budget is er voldoende 

ruimte om de armatuur met ledverlichting bij projecten te 

vervangen, de palen worden hergebruikt. Het hergebruik van 

de palen leidt op dit moment niet tot onvoldoende kwaliteit. 

 

 

 

 

 

 



KADERNOTA 2020 

NR.VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

4 4 en 8 Bovenste tabel blz 4: 2019 nieuwe onv. ontw.: Som van 

+200.000, -39.076 en +40.000 is +200.924. Het lijkt erop 

dat de bedragen uit de tabel op blz 8 verkeerd zijn 

overgenomen. Overigens vragen wij ons af of de post voor 

Noorderpad niet negatief € 40.000 moet zijn. Als dat zo is, is 

de sommatie in tabel op blz 8 -€ 4.177. Dit heeft gevolgen 

voor de tabel op blz 4 en voor de doorrekening algemene 

reserve. 

 

De tabel in de aanbiedingsbrief is onjuist. Het bedrag van het 

Noorderpad moet negatief zijn. De tabel wordt bij de opstelling 

van de meerjarenbegroting gecorrigeerd. 

5 17 Uitvoeren woonvisie: Genoemd bedrag is het gevolg van 

het uitvoeren van beleid. Realisatie zit in de Grex. Waarom 

wordt het hier dan genoemd en waarom als structureel? 

 

Dit is juist. De realisatie zal zoveel mogelijk plaatsvinden 

binnen de GREX. Gezien de hoeveelheid en de omvang is het 

niet ondenkbaar dat de financiële consequenties niet volledig 

binnen de GREX opgevangen kunnen worden.  

Aangezien het om staand beleid gaat, betreft het structurele 

lasten die bij alle ontwikkelingen een plek moeten krijgen.  

 

6 18 Aankoop gronden WBSV: Kunt u uitleggen wat hiervan de 

achtergrond is? 

 

Een deel van de gronden waar WBSV gevestigd is, zijn niet in 

eigendom van de gemeente. Op deze gronden heeft de 

gemeente wel voetbalvelden liggen. Het is gebruikelijk (en 

wenselijk) dat de gronden wel in het bezit zijn van de 

gemeente.  

 

7 18 Agri-food sector: Zouden genoemde bedragen niet negatief 

moeten zijn? 

 

Klopt, deze moeten negatief zijn. Indien verwerking in de 

begroting aan de orde is, zal dit gecorrigeerd worden. Voor de 

kadernota heeft dit geen effect.  

 

8 18 Revitalisering bedrijventerreinen: Kunt u aangeven in 

hoeverre de ondernemers hierbij betrokken zijn en of de 

ondernemers de revitalisering nodig vinden? Ook graag 

aangeven waar het initiatief vandaan is gekomen? 

 

De ondernemers zijn hier zeker bij betrokken. In 2016 zijn we 

als gemeente met de ondernemers op de terreinen en met de 

ondernemersvereniging Beemster Ondernemers aan de slag 

gegaan om plannen te maken voor de revitalisering van de 

bedrijventerreinen. Het initiatief komt vanuit de gemeente en 

de provincie. De ondernemers zijn voorstander van de plannen 
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en vinden dit zeker nodig.  

 

9 18 Duurzaamheidsagenda: De bedragen voor 2019 in de 

toelichting en in de kolom budget komen niet overeen. 

 

Deze bedragen komen inderdaad niet overeen. Het juiste 

bedrag is € 183.750. 

10 20 Plan m.b.t. het VN verdrag. Waar gaat dit over? 

 

In april 2018 heeft de raad een brief ontvangen over de 

implementatie van het VN-verdrag handicap. Uitwerking van dit 

VN-verdrag in een actieplan zal uiteindelijk een beeld geven 

van de werkzaamheden die verricht dienen te worden. Hier 

zullen dan tevens kosten aan verbonden zijn.  

 

11 20 Ontsluitingswegen MB: Zouden genoemde bedragen niet 

negatief moeten zijn? 

 

Klopt, deze moeten negatief zijn. Indien verwerking in de 

begroting aan de orde is, zal dit gecorrigeerd worden. Voor de 

kadernota heeft dit geen effect.  

 

12 21 Toren Keyserkerk: Is deze € 100.000 nodig voor het 

verkennend onderzoek? 

 

Nee, dit bedrag is nodig om de toren open te kunnen stellen.  

 

 


