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1. 5. Hoeveel tijd  en geld heeft  het onderzoek naar  
een doorstart  van “de bonte klaver”  gekost?

Ongeveer 120 uur  ambtelijke ondersteuning en 10 uur  externe 
deskundigheid à € 90,-- per uur.
I.v.m. onvoorziene schoolkosten Lourdesschool € 1.500,-- (teldatum  
leerlingen voor schooljaar  2012-2013 is 1-10-2011)

2. 7. Hadden bijlage 3 en 4 ook niet  aangepast 
moeten worden waar  men spreekt  over een 
definitief  raadsbesluit  in  2013. (conform 
aanpassing in  bijlage 2) 

Dit  zijn  documenten van een adviserende organisatie, die op 7 juni  
reeds definitief  waren. U wordt  gevraagd in  het raadsvoorstel  deze 
documenten als richtinggevend te beschouwen. Dat  betekent  dat  de 
lijn  van deze adviezen wel gevolgd wordt,  maar uiteraard  met 
inachtneming van de besluiten van de gemeenteraad. Na 
besluitvorming zal door onze communicatieadviseur  een 
uitvoeringsplan worden gemaakt,  op basis van deze externe adviezen.

3. Raadsvoorstel blz. 3: financiële consequenties.
Hoe verhoudt  de inzet in  natura  zich tot  de 
gevraagde financiële ondersteuning van 
€170.000,-?
Leveren beide partners evenveel in  natura? 
Hoe wordt  dat  verrekend?

De inzet  in  natura  betreft  enkel de beoogde inzet  van projectleiding. 
Als een van beiden een projectleider  uit  eigen organisatie levert,  
draagt  de ander een evenredig deel van de kosten. Het  is niet  te 
verwachten dat  Beemster ‘in natura’ een projectleider  kan leveren. De 
overige onderdelen van de gevraagde €170.000 betreffen kosten die 
enkel voor Beemster gemaakt  zullen worden. 

4. Raad: 6 Gezien de fusieplannen van Schermer en Graft  
De Rijp met Alkmaar  en onze 
samenwerkingsplannen met Purmerend: hoe 
gaan we verder met deze 

De raad kan hierin  zijn  eigen keuze maken, nadat  het besluit  tot  
samenwerking  met Purmerend genomen is. Ook behoud van de huidige 
rekenkamer  tot  de definitieve fusie van beide gemeenten met Alkmaar  
is mogelijk



rekenkamercommissie? Welke taak  heeft de 
Raad hierin? 


