
TECHNISCHE VRAGEN (en eventuele politieke vragen) over de jaarstukken 2019, kadernota 2021 en  

(voor zover die betrekking hebben op openbare informatie) de geactualiseerde grexen 
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JAARSTUKKEN 2019 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 5 Er worden verbeteringen in het sociale domein genoemd en 

ook wordt er over transformatie gesproken. Dat zijn grote 

woorden. Graag vernemen wij hier voorbeelden van.  

 

Iedere dag wordt er hard gewerkt aan het innoveren van de 

zorg voor de jeugd, we zetten in op samenwerking tussen de 

verschillende gremia, met name binnen de aanpak van ‘drang’ 

en ‘dwang’ is ruimte voor verbetering. 

Daarnaast is er intern gewerkt aan het goed administreren van 

de financiën, zodat de systemen goed op elkaar aansluiten en 

we een accuraat beeld hebben van de geldstromen. 

 

Het college heeft u geïnformeerd over de inzet op preventie. 

Wij wijzen verder op het regionale project Allen voor Een. Het 

loket in Purmerend zet met een zwaar preventieteam in op het 

voorkomen van dwangmaatregelen, ook voor Beemster indien 

nodig. 

 

2 6 Opbrengst wonen heeft toch met grexen te maken? 

Waarom wordt dat hier opgevoerd? 

 

Dit betreffen opbrengsten door afname van het 

Hoogheemraadschap van klei voor dijkverzwaring. 

3 6 Bestuur en staf wordt met € 44.000 negatief genoteerd.  

Kan dit nader uitgelegd worden? 

 

De verklaring kunt u vinden op pagina 50 van de 

programmarekening: In 2019 is onderzoek gedaan en een 

vooranalyse uitgevoerd voor Zuidoostbeemster II. De kosten 

van dit onderzoek waren € 6.500. De loonkosten, contributies 

(A&O-fonds) en de opleidingskosten van het college zijn € 

14.000 hoger dan geraamd. 

 

 



JAARSTUKKEN 2019 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

4 7 Hoe is de € 237.000, welke wordt toegevoegd aan het 

budget duurzaamheid, opgebouwd? 

 

Het bedrag komt uit de decembercirculaire 2019 van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is 

als volgt opgebouwd: 

 

Klimaatmiddelen transitievisie warmte:              € 202.101 

Klimaatmiddelen transitievisie energieloketten: €   25.000 

Klimaatmiddelen transitievisie wijkaanpak:        €     9.997 

Totaal                                                                 € 237.098 

 

Het bedrag is eind december 2019 ontvangen en dient via de 

resultaatbestemming naar 2020 overgeheveld te worden. Over 

de besteding wordt een separaat voorstel ingediend, die 

binnenkort aan de raad wordt aangeboden. 

 

5 7  Waarom zijn bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd en 

hoe urgent zijn ze momenteel? 

 

De Landbouwlaan is uitgesteld, de voorbereidingen zijn nu 

gestart en wordt werk met werk gemaakt en is direct de aanleg  

van de parkeervakken aangepakt.  Voorbereidingen voor 

onder andere de Burgmeester Hartogstraat, Pieter 

Kramerstraat en de Hugo de Grootstraat hebben iets langer 

geduurd om riolering en bestrating integraal aan te pakken. De 

voorbereidingen zijn inmiddels gestart en zullen in 2021-2023 

uitgevoerd worden. 

 

6 16 Wat is de betekenis van MDA++? 

 

De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++ ) voorziet in een 

bundeling van psychosociale, medische, forensische en 

justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, 

huiselijk en seksueel geweld. Het is een team van 

deskundigen dat gecoördineerd en gefaseerd onderzoek en 

opvang biedt na acuut, ernstig (seksueel) geweld of een 

gezamenlijke analyse en plan van aanpak maakt en uitvoert 

om structureel geweld te stoppen.  

 



JAARSTUKKEN 2019 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

Het biedt een afgestemde, geïntegreerde aanpak voor 

individuen en gezinnen die, door de beperkingen van elk 

systeem en elk beschikbaar standaard behandelaanbod, 

tussen wal en schip vallen. 

Dit maakt ook onderdeel uit van de ‘allen voor 1’ aanpak.  

 

7 17 Hoe groot is het project buurtgezinnen?  

 

De subsidie voor Buurtgezinnen bedraagt € 16.200 voor 2020 

en hiervan wordt een coördinator bekostigd die vraag- en 

steungezinnen met elkaar matcht. 

 

8 17 ‘aanpassing tarieven hoog-specialistische jeugdhulp’. 

In welke zin zijn de tarieven aangepast. Omhoog of 

omlaag? 

 

In 2019 zijn de tarieven meer aangepast naar de werkelijke 

kosten van 2018, dit heeft er toe geleid dat met name de 

tarieven in segment C zijn aangepast.  

Veel van de tarieven in segment C zijn naar beneden gegaan. 

Dit alles heeft te maken gehad met de opslag van het 

verblijfscomponent in de tarieven van 2018. 

Het verblijfscomponent is in de tarieven 2019 eruit gehaald en 

er zijn nu binnen segment c specifieke product codes voor 

verblijf, dit geeft ook meer een zuiver beeld. 

Los van deze aanpassing heeft op segment B en Dyslexie een 

indexatie plaatsgevonden. 

 

9 17 Hoeveel gezinnen zijn ‘steungezinnen’ en kunt u al iets 

zeggen over eventueel succes? 

 

In mei 2020 telde Beemster 8 steungezinnen die zich hebben 

aangemeld en wachten op een vraaggezin om te kunnen 

helpen. 1 Beemsters steungezin is gekoppeld aan een 

vraaggezin uit Purmerend en 1 Beemsters vraaggezin is 

gekoppeld aan een steungezin uit Purmerend. 

 

10 25 Hoe staat het met de legionella bestrijding? Is dit probleem 

nu definitief opgelost? 

 

De legionella wordt goed beheerst en levert geen gevaar op. 

Geheel verdwenen is deze niet. Dat zou alleen kunnen door 

het gehele systeem van leidingen opnieuw (en anders) aan te 

leggen, wat een grote investering zou vergen. 



JAARSTUKKEN 2019 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

11 32 Beemster in 2020 20% co2 reductie: halen we dat doel? 

 

Als gemiddelde over het aantal woningen wel, omdat er gasvrij 

gebouwd wordt. Als gekeken wordt naar de totale hoeveelheid 

Co2 is er resultaat, met name door het isoleren van woningen 

(o.a. door Wooncompagnie) en verbeteringen door 

woningeigenaren. Of hiermee 2% wordt gehaald is moeilijk te 

zeggen omdat de zachte winters het beeld kunnen vertekenen. 

 

12 63 WOZ bezwaarden voor ruim 40% toegekend: Zegt dat iets 

over de kwaliteit van de aanslag? 

 

Dit zegt slechts deels iets over de kwaliteit van de aanslag. Het 

percentage van 40% komt toevallig precies overeen met het 

percentage landelijk gemiddelde toegekende bezwaren (Bron: 

www.waarderingskamer.nl). Dit betekent dat de gemeente 

Beemster over 2019 gemiddeld heeft gescoord. Het bepalen 

van de WOZ-waarde gebeurt modelmatig en is geen exacte 

wetenschap. Bezwaarschriften leiden er ook toe dat de 

kwaliteit van het bestand beter wordt. 

 

 

 

 

KADERNOTA 2021 

NR.VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 11 Overdracht bodemtaken gaat van provincie naar gemeente. 

Wie betaalt uiteindelijk? Compensatie door de provincie? 

 

Op dit moment krijgt de provincie vanuit het rijk financiële 

middelen om de uit de wet bodembescherming voortvloeiende 

taken uit te kunnen voeren.  Met de inwerkingtreding van de 

omgevingswet zal de feitelijke uitvoering van de bodemtaken 

en de bevoegdhedenverdeling wijzigen. Het is op dit moment 

nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen hiervan voor 

gemeenten zijn. Ook is nog niet duidelijk of, door wie en op 

welke wijze gemeenten worden gecompenseerd na de 

overdracht van de bodemtaken. De landelijke ontwikkelingen 

hieromtrent worden nauwlettend in de gaten gehouden. 

 



KADERNOTA 2021 

NR.VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

2 31 Particuliere initiatieven baten in 2018 al verantwoord.  

Waarom dan voor 2019 nog hier opgenomen? 

 

In 2018 zijn de baten met betrekking tot de particuliere 

initiatieven ten gunste van het resultaat verantwoord, terwijl 

deze overgeheveld hadden moeten worden naar 2019. Omdat 

deze initiatieven nog niet financieel afgesloten zijn, is dit in 

2019 als baten verantwoord op het initiatief en (incidenteel) ten 

laste van het resultaat gebracht. 

 

 

 

Algemene opmerking: Gebruikt u aub zo min mogelijk afkortingen! Of één keer volledig en daarna als afgekort. 

 

 

GEACTUALISEERDE GREXEN 

NR.VRAAG VRAAG ANTWOORD 

-   

 

 


