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JAARSTUKKEN 2019 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 7 Resultaatbestemming -> bij de JR 2018 heeft de raad per 

amendement alle onderbenutting naar de AR (algemene 

reserve) terug laten vloeien. Waarom stelt u nu dan toch 

weer voor om onderbenutting door te schuiven naar het 

volgend kalenderjaar? U weet immers wat de raad wil… 

“geen potjes”  

 

Wat is het voordeel van uw manier van doorschuiven? 

Wat is het nadeel van uw manier van doorschuiven? 

 

Dit is inderdaad het geval. Het college heeft ook zelf erg 

geworsteld met dit voorstel. De ambtelijke organisatie heeft 

aangegeven deze middelen in te willen zetten voor 

werkzaamheden in 2020 en de budgetten nodig te hebben om 

dit te realiseren. Het college heeft dan ook gemeend dit 

voorstel toch aan u te moeten voorleggen. Indien de gelden 

niet worden doorgeschoven, dan zullen niet alle 

werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en zal er 

vertraging ontstaan.  

2 22 Jeugdwet -> hoe goed bent u “in control” over deze kosten 

in kalenderjaar 2019? Wij vragen dit vanwege de 

nagekomen kosten van 1 ton Euro over 2018 en uw 

opdracht om reëel te begroten. 

 

Tot op heden worden uitgaven en aantallen bewaakt.  

De gemeenteraad word hierover geïnformeerd via de P&C 

documenten, raadsbijeenkomsten en raadsbrieven. Hierin 

worden ook altijd de risico's meegenomen. De grootste risico’s 

bestaan uit volumestijging en bekostiging van het rijk. We 

merken dat de analyse van beschikbare gegevens nog ruimte 

heeft voor verbetering. Het college werkt hier al aan. 

 

3 22+65 Vervolgvraag jeugdwet -> Beemster heeft (destijds) reel 

begroot met een tekort van 5 ton Euro per jaar op 

jeugdzorg. Nu is de extra 1 ton Euro over 2018 er achteraf 

bij gekomen. Gaat u nu de begroting 2021 aanpassen van 5 

naar 6 ton Euro tekort op dit domein per jaar?  

 

De 500.000 is structureel bij het budget Jeugd opgeteld. 

Op basis van de cijfers 2018 en 2019 lijkt de 

meerjarenbegroting van jeugd tussen de 100.000 en 150.000 

te laag. Voor de begroting 2021 wordt bekeken of dit binnen de 

ruimte van programma 2 is op te lossen. 

4 29 Wabo leges opbrengsten -> Hoe reëel heeft u deze 

legesopbrengsten begroot voor 2021 wetende hoeveel 

De Wabo leges opbrengsten zijn geraamd op basis van een 

gemiddelde nieuwbouwontwikkeling van circa 100 woningen 
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nieuwbouw er is gepland door de Beemster Compagnie. 

 

per jaar, wat door de jaren heen de regionale afspraak is 

(waterlands wonen). Voor het lopende jaar zullen wij uiteraard 

in de tussentijdse rapportages aandacht schenken aan de 

leges inkomsten en, indien daar aanleiding toe is, de begrote 

bedragen bijstellen.  

 

5 30 Al vele jaren zien wij de 3 ton Euro klei opbrengsten voorbij 

komen en zijn van mening dat u die 3 ton opbrengsten heeft 

verwerkt de afgelopen 5 jaren dus ieder jaar 60K Euro. Nu 

lezen wij dat u 250K Euro meer opbrengsten heeft dan de 

geraamde 60K. Begrijpen wij dat u dus 3 + 2,5 ton Euro aan 

klei inkomsten heeft ingeboekt?  

 

Nee, dit is niet juist. De opbrengsten en kosten voor de klei 

werkzaamheden hebben elkaar gekruist in de administratie. 

Hierdoor is de factuur van de gemeente wel betaald 

(opbrengsten), maar de kosten zijn in 2018 al in rekening 

gebracht. Het uitgangspunt is nog steeds dat er in totaal  

€ 300.000 in 5 jaar aan opbrengsten zal worden gegenereerd 

door de gemeente voor de verkoop van de klei. 

 

6 30 Visie ZOB en visie MB -> u heeft van de kredieten voor het 

opstellen van deze visies bedragen “over” die naar het 

volgende kalenderjaar worden geheveld. Waarom lezen wij 

die resultaatbestemming niet ook op uw overzicht op blz 7? 

 

De werkelijke kosten voor behandeling van zienswijze van 

het bestemmingplan volkstuinen Noorderpad is €76.000 ipv 

€40.000, dit is bijna verdubbeld, hoe verklaart u dit? 

 

De overheveling heeft geen invloed gehad op het resultaat 

maar de kosten worden gedekt uit de Bestemmingsreserve 

voornemens Collegeprogramma. 

 

De afronding en afwikkeling van dit project, waar ca. 8 jaar aan 

gewerkt is,  bleek complexer dan was voorzien. Hiervoor zijn 

extra ambtelijke uren gemaakt en is extern advies ingewonnen. 

In 2019 is het project zorgvuldig afgerond en afgesloten, 

conform een unaniem raadsbesluit. 

 

7 31 Idem vraag -> voor de onderbesteding van 10K Euro van 

pilot omgevingsplan landelijk gebied Beemster vraagt u niet 

expliciet toestemming op blz 7? 

 

De onderschrijding heeft geen invloed gehad op het resultaat, 

omdat deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve 

voornemens collegeprogramma. 

8 40 Resultaat bestemming vs tekst op blz 40 -> Op blz 7 lezen 

wij 154 Euro aan resultaat wegen, straten, pleinen en op blz 

40 staat 216K Euro. Kunt u dit toelichten? 

 

€ 154K betreft de resultaatbestemming waarvoor 

verplichtingen zijn aangegaan. € 216k betreft het onderdeel 

wegen, omdat zaken later worden uitgevoerd. De genoemde  

€ 154K is hier een onderdeel van.  



JAARSTUKKEN 2019 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

Onderschrijding op onderhoud openbaar groen a €60.700 

door PFAS, op pag.23 staat dat er minder prioriteit is 

gegeven aan onderhoud speeltuinen en meer aan openbaar 

groen (onderbesteding €39.000). Hoe verklaart u dit? 

 

Wat onderhoud speeltuinen betreft wordt hier bedoelt het 

groen dat gerelateerd is aan speeltuinen. Hier ligt geen relatie 

met het openbaar groen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9 50 Kosten bestuurlijke fusie -> Wij begrijpen dat externe inhuur 

hiervoor nodig is. Echter de kosten in 2019 zijn meer dan 

het dubbele dan gebudgetteerd. Kunt u aangeven hoe dit 

komt? Is hier voor 2020 rekening mee gehouden van de 

harmonisatie activiteiten gedurende 2020. 

 

Er is gebleken dat er vanuit de gemeente Beemster meer inzet 

nodig is geweest op dit onderdeel. Voor 2020 is dit geborgd 

door middel van inzet van de expertise in Purmerend. Er is 

voor 2020 daartoe geen extra budget nodig. 

10 53+62 Ontvangen gelden RES en TVW -> het Rijk heeft ons 237K 

Euro hiervoor uitgekeerd. Voor de taken van het IBP (Inter 

Bestuurlijk Programma) zijn eerdere baten naar de AR door 

geleid, aangezien daar (nog) geen taken en/of 

uitvoeringsprogramma voor was. Waarom stelt u op blz 7 

voor om deze baten van 237K Euro voor duurzaamheid 

2020 in te zetten, terwijl daar nog geen uitvoeringsagenda 

voor is vastgesteld? Immers, dit hebben wij ook niet gedaan 

met de IBP gelden. Graag uw redenatie hierachter. 

 

Het bedrag dat is toegekend is ter uitvoering van wettelijke 

taken waar in nog onvoldoende was voorzien in de 

uitvoeringsagenda. Zoals hiervoor aangegeven wordt de 

uitvoeringsagenda u binnenkort aangeboden. 

11 63 Is opbrengst liggeld woonschepen onder een andere 

noemer mee geteld? 

 

In en over 2019 zijn er geen opbrengsten ontvangen.  

De uitgifte van ligplaatsen is op verzoek van het 

hoogheemraadschap (HHNK) overgeheveld naar het HHNK, 

waardoor wij als gemeente geen liggelden meer mogen heffen.  

 

12 71 De Keyser -> in fase 1 zijn 20 sociale huurwoningen 

gebouwd. In deelplan 8 bouwt u er 24 = 44 in totaal. Hoe 

verhoudt dit aantal zich tot de totale hoeveelheid 

woningbouw in De Keyser en haalt u hiermee het % uit de 

vastgestelde woonvisie? 

 

Naar verwachting worden er inderdaad in totaal 44 sociale 

huurwoningen gerealiseerd in De Keyser. In het gehele 

plangebied van De Keyser worden circa 590 woningen 

gerealiseerd, waarvan circa 7,5% sociale huur. Het 

voorgestelde % in de woonvisie wordt hiermee niet behaald in 

dit plangebied.  
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Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat een deel van 

de woningbouw reeds gepleegd was op het moment van 

vaststellen van de woonvisie en omdat er met meerdere 

externe partijen afspraken zijn gemaakt in het verleden door de 

gemeente, waardoor de mogelijkheden om af te kunnen wijken 

van een koopprogramma niet of nauwelijks aanwezig zijn. 

 

13 90+95 Balans -> vlottende activa, overige vorderingen: waaruit 

bestaat het verschil in eindsaldo 2018 van 334K en 

eindsaldo 2019 van 1,5M Euro  

 

Het betreft het saldo van de openstaande vorderingen per 31 

december van het boekjaar. In december 2019 zijn nog enkele 

facturen verstuurd m.b.t. verkopen voor bijna € 1 miljoen.  

De aard en omvang van de openstaande vorderingen kan per 

jaar afwijken. 

 

14 92+99 Balans -> vlottende passiva, overlopende passiva, 

verplichting in volgend jaar: waaruit bestaat het verschil in 

eindsaldo 2018 van 1M Euro en eindsaldo 2019 van 1,8M 

Euro 

 

Het betreft het saldo van verplichtingen per 31 december van 

het boekjaar. Onder de verplichtingen worden de kosten 

verantwoord die betrekking hebben op het boekjaar, maar 

waarvoor pas in het volgend boekjaar een factuur wordt 

ontvangen. De aard en omvang van de opgenomen 

verplichtingen kan per jaar afwijken. 

 

 

 

 

KADERNOTA 2021 

NR.VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 6 Politieke keuzes -> hoe kunnen wij deze keuzes accorderen 

als er PM bij de kosten staat?  

 

Wat vindt Provincie N-H van pm posten in onze kadernota 

aangezien zij op deze manier niet kan beoordelen of u een 

“paar mille” of een “paar miljoen” bedoelt? 

 

Het college is van mening dat alle onderwerpen die op ons af 

komen aan u voorgelegd moeten worden. Voor een aantal 

onderwerpen is het nog niet helder wat de financiële 

consequenties zullen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 

dorpsontwikkelingsvisies: de raad dient hier nog een besluit 

over te nemen alvorens er een uitwerking kan worden 

gemaakt. 
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Desalniettemin is het goed om wel een totaalbeeld te hebben 

van hetgeen speelt. Onze toezichthouder heeft hier vooralsnog 

geen opmerking over geplaatst. 

 

2 6+9 ev Politieke keuzes -> wij gaan er vanuit dat er per keuze nog 

een raadsbesluit met onderliggende stukken volgt? 

 

Ja uiteraard komt er per keuze/onderwerp nog een 

raadsvoorstel waarin de uitwerking en de financiële effecten 

opgenomen zijn. 

 

3 10 Langer gebruik noodlokalen Bloeiende Perelaar -> in het 

beschikbaar gestelde krediet 2 jaar geleden zaten al 

verwijderingskosten. Dat kan niet opeens 15K Euro duurder 

zijn geworden. Betalen we die verwijderingskosten nu voor 

een 2e keer of zijn de langere huurkosten 62K Euro? 

 

De verwijderingskosten waren inderdaad opgenomen voor 

2020, maar voor 2020 is door de langere huurperiode dan 

eerder gedacht ook een hoger budget voor de huur nodig.  

De begrote verwijderingskosten in 2020 zullen daarmee 

verrekend worden. Dat komt alleen niet tot uitdrukking in deze 

kaderbrief omdat het jaar 2020 daarin niet is getoond.  

Die verrekening zal in de Turap terecht komen. 

 

4 10 Kosten omgevingswet -> de genoemde bedragen tellen op 

tot 112K Euro. Komen deze bovenop de reeds begrote 50K 

Euro of is dit inclusief dit 50K? 

 

Wij gaan er vanuit dat u met de genoemde 50K het bedrag van 

60K bedoelt wat een aantal jaren geleden beschikbaar is 

gesteld. De kosten die nu in de kadernota opgenomen zijn 

komen boven op de reeds begrote 60K. Deze is overigens 

voor een groot deel benut in de afgelopen jaar. 

 

5 11 

 

 

 

 

 

Versterking agrarische sector -> bedoelt u met ambtelijke 

inzet de inhuur van externe R. B. voor visievorming. Of is 

deze 70K Euro bedoeld voor beter faciliteren van 

aanvragen? Verder noemt u dit krediet incidenteel (voor nu) 

maar wij gaan er vanuit dat er structureel ondersteuning 

blijft. Klopt deze aanname? 

 

 

 

Het budget wordt ingezet voor een accountmanager agrarische 

zaken waarmee tegemoet gekomen wordt aan de wens van 

ondernemers. Dit staat los van de inhuur van de projectleider 

voor het omgevingsplan. Wel zullen beiden intensief 

samenwerken. De ondersteuning aan de sector wordt op de 

lange termijn beoogt. Echter willen wij dit koppelen aan de 

economische visie Beemster-Purmerend, waarin ook het 

toekomstperspectief en de ambitie van de agrarische sector 

van Beemster een plek krijgt. 
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6 14 Het O2 veld in Middenbeemster kost € 170.000, de 2 velden 

in Zuidoostbeemster kosten € 400.000, hoe verklaart u dit? 

 

 

In Zuidoostbeemster is ook rekening gehouden met het 

aanleggen van (LED) veldverlichting en in Middenbeemster 

niet. 

7 14 De veiligheidsvloeren van de ondergrondse containers 

moeten worden vervangen. Dit wordt geboekt als een 

structurele post ipv incidenteel? 

 

Passen de werkzaamheden aan de kruising 

Middenweg/Rijperweg binnen de nog vast te stellen 

dorpsontwikkelingsvisie? 

 

De structurele lasten betreffen de kapitaallasten van de 

investeringen van de vervanging van de veiligheidsvloeren van 

ondergrondse containers. De kapitaallasten worden gedekt uit 

de afvalstoffenheffing.   

 

De reconstructie van de verharding kruising 

Middenweg/Rijperweg te Middenbeemster zal binnen de 

kaders zoals gesteld in de Dorpsontwikkelingsvisie van 

Middenbeemster plaatsvinden. Uiteraard dient de 

dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster nog wel vastgesteld 

te worden door de raad. 

 

8 15 Peuteropvang heeft €40.000 nodig voor indexatie. 

Daarnaast wordt er gedacht over uitbreiding van de groepen 

à € 27.500 per groep. Dit zien wij nog niet meegenomen in 

het perspectief? 

 

 

Er vinden verschillende ontwikkelingen plaats in de wereld van 

de peuteropvang: de harmonisatie met de kinderopvang per 

2018 is nog maar amper afgerond of de opvang moet per 1 

augustus 2020 voldoen aan een nieuwe wettelijkheid.  

Dit staat in de meerjarenbegroting 2020-2023 benoemd: 

wettelijk moet peuters tussen de 2,5 en 4 jaar met een taal- 

en/of spraakprobleem in totaal 960 uur voorschoolse educatie 

(ve), worden aangeboden. Forte heeft ervoor gekozen om 

deze wettelijkheid per 1 januari 2020 al in te voeren en dit komt 

neer op een uitbreiding van wekelijks 10 naar 16 uur ve. 

Hierdoor zijn de opvangtijden aangepast en – om segregatie te 

voorkomen – gaan alle peuters mee in de aangepaste 

openingstijden. Deze uitbreiding van uren brengen extra 

kosten met zich mee, terwijl het subsidieplafond voor 

peuteropvang al jaren gelijk is, namelijk € 52.400.  
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Voor Beemster specifiek geldt nog de harmonisatie met 

Purmerend. De kostprijs die Purmerend subsidieert voor een 

uur peuteropvang, ligt hoger dan die van Beemster en deze 

worden stapsgewijs gelijkgetrokken. De uitbreiding van een 

extra groep is iets waar we rekening mee moeten houden, 

omdat er al jaren een grote druk staat op de kinderopvang in 

Beemster. De vraag is groter dan het aanbod. Veel 

Beemsterlingen brengen hun kinderen bij opvangorganisaties 

in omliggende gemeenten, maar liever zien we dat ze leren en 

spelen met buurtgenootjes. Forte is met name in de 

nieuwbouw van Zuidoostbeemster op zoek naar een nieuwe 

locatie. Dit is meegenomen in de dorpsvisie en tijdelijke 

huisvesting van de tweede school in Zuidoostbeemster. De 

peuters die opgevangen worden op deze nieuw te realiseren 

locatie, moeten dan bekostigd worden middels het geld-volgt-

kindprincipe, zoals besloten in de Bijzondere 

subsidieverordening peuteropvang gemeente Beemster 2019. 

Het tekort voor peuteropvang werd eerder bekostigd uit de 

zogenoemde ‘Asscher-middelen’ die we een aantal jaren 

ontvingen om peuters naar de voorschool te krijgen. Deze 

middelen stoppen in 2021.  

Deze onzekerheden en ontwikkelingen met elkaar maken de 

noodzakelijke indexatie en verruiming van het budget. De 

financiële effecten hiervan zijn vrijwel niet vooraf in te schatten.   

 

9 15 Reservering natuuronderzoek -> Om aan de wet te kunnen 

voldoen tav flora en fauna … DOET de gemeente elke 3 

jaar een onderzoek. U bedoelt dat we recent krediet hebben 

goedgekeurd voor de eerste keer dat Beemster dit 

onderzoek GAAT doen? 

 

Ja, dat wordt inderdaad bedoeld. 
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1 Memo toelichting De Keyser -> blz 3: op uw verbeelding staan 

zuidelijk van de deelplannen 5+6 een tweetal stroken extra groen 

ingetekend. Buiten het kwadrant, op een huidig weiland en ten 

zuiden van de weg. Hoe rijmt dit met “niets mag buiten het 

kwadrant” van de Provincie N-H? 

 

Dat klopt. Deze 2 groenstroken zijn en blijven weiland. Ze maken 

geen deel uit van het plangebied.  

2 Memo toelichting De Keyser -> blz 8: wat bedoelt u met 47 

woningen “overig”. Is dit CPO? 

Wat verstaat u onder 42 woningen ‘sociaal opgenomen in plannen 

hoe is dit anders dan de 20 huurwoningen van de 

Wooncompagnie? 

 

De 47 overige woningen die benoemd zijn moeten nog nader 

worden bepaald. Dit kan CPO zijn, maar ook koopwoningen of 

huurwoningen bijvoorbeeld.  

Hiermee wordt aangegeven dat er 42 woningen opgenomen zijn in 

de grondexploitatie voor sociale woningbouw, naast de 20 reeds 

gerealiseerde sociale huurwoningen.  

 

 


