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NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD    

1 9. Jaarstukken Blz 3 verslag accountant: er wordt kortheidshalve 

verwezen naar de managementletter. Deze hebben 

wij echter niet gehad, kunnen wij deze als raad nog 

ontvangen? 

De bevindingen van de accountant worden u in paragraaf 4.1 van het verslag 

op hoofdlijnen gerapporteerd. Met de accountant hebben wij inmiddels 

contact gehad over de procedure die onze gemeente sinds jaren hanteert bij 

de managementletter. Deze procedure is, dat dit document alleen 

beschikbaar is voor het college en het management. De accountant 

onderschrijft deze procedure. Dat nu op inhoud wordt verwezen naar dit 

document zijn ongelukkig gekozen bewoordingen.  

U ontvangt dit document  dus niet alsnog. De accountant is aanwezig bij de 

vergadering van 12 juni. Als u behoefte heeft aan details over de hoofdlijnen 

waarover u bent gerapporteerd dan kunt u op dat moment daarnaar vragen. 

 

2  Blz 10: Waarom zijn de adviezen mbt relatie tussen 

weerstandsvermogen en risicomanagement niet 

opgevolgd? 

In de paragraaf Weerstandsvermogen van de jaarstukken 2011 is het 

risicoprofiel (10 grootste risico's) opgenomen en de benodigde/beschikbare 

weerstandsvermogen benoemd. De accountant adviseert om niet de grootste 

risico's op te nemen maar de risico's per soort te bundelen en dit op te nemen 

in de paragraaf. Dit advies nemen wij in overweging voor de begroting 2013 

en jaarrekening 2012. Dit staat als actie benoemd in het plan van aanpak 

naar aanleiding van opmerkingen/adviezen van de accountant. 

 

3 9. Jaarstukken Blz 16: Vraag aan andere commissieleden: Hoe 

kunnen wij als raad een vorm vinden om meer kpi’s 

te formuleren?  

 

- 



4 9. Jaarstukken Voor de accountants: Blz 17: Kan de juiste 

formulering van de een-na laatste alinea op deze 

blz worden gegeven?  

 

De vraag is voorgelegd aan de accountant. De accountant zal die tijdens de 

vergadering van 12 juni beantwoorden. 

 

5 9. Jaarstukken Voor de accountants: Blz 17: Kan de accountant 

een toelichting geven op het gegeven advies in de 

4e alinea tijdens de vergadering? 

 

De vraag is voorgelegd aan de accountant. De accountant zal die tijdens de 

vergadering van 12 juni beantwoorden. 

 

6 9. Jaarstukken Gaat de wet HOF inzake het EU begrotingstekort 

ons nog problemen opleveren? 

Het wetsvoorstel Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF) bevat strenge 

regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort binnen de perken 

blijft. De beoogde ingangsdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2013. 

Deze wet kan in de huidige vorm gevolgen hebben voor de gemeenten, 

provincies en waterschappen. Daarom is het van belang dat de VNG, IPO en 

Unie van Waterschappen met feiten onderbouwd moet voorkomen dat deze 

wet in deze vorm wordt aangenomen. Zolang hierover op landelijk niveau nog 

wordt gesproken kunnen wij nog niets zeggen over de effecten van deze wet 

op onze gemeente. Wij blijven deze ontwikkelingen volgen. Zodra meer 

duidelijkheid is informeren wij u hierover.  

 

7 9. Jaarverslag Programma 4: Kan er op de baten en lasten op blz 

27 (grote veranderingen tussen ramingen en 

werkelijke cijfers) meer toelichting worden gegeven 

zonder dat hiermee gevoelige informatie publiek 

wordt? Kunnen we hier anders een besloten 

bijeenkomst voor beleggen? 

De grote afwijkingen hebben voornamelijk betrekking op de verantwoording 

van de tussentijdse winstneming bij Leeghwater fase 3 te Middenbeemster 

en de boekwinst in verband met de verkoop van de gronden in 

Zuidoostbeemster aan VOF De Beemster Compagnie. Dit was wel 

aangekondigd in de tussenrapportage, maar nog niet meegenomen in de 2e 

begrotingswijziging over 2011. 

 

8 9. Jaarverslag Programma 1: Blz 11: Wij vinden de geboortecijfers 

interessanter, kunnen we deze krijgen ook van een 

aantal jaren terug. (wellicht een eerste kpi) 

Op basis van gegevens van het CBS is het aantal levendgeborenen in 2009: 

72 en in 2010: 80. Deze (CBS) gegevens zijn over 2011 nog niet bekend.  



9 9. Jaarverslag Programma 7: blz 42. We zien dat er minder 

Beemsterlingen lid zijn van verenigingen. Is hier 

vergelijkingsmateriaal voor in den lande? (nog een 

kpi) 

 

Het SCP heeft een uitgebreide rapportage ‘Sport een leven lang” uit 2010. 

De cijfers die in de jaarrekening staan zijn slechts de cijfers die weergeven 

hoeveel leden de Beemsterse gesubsidieerde verenigingen hebben. Dit zegt 

niets over de totale sportbewegingen in Beemster, commercieel, op eigen 

initiatief en buiten de gemeentegrenzen. Indien u hier dieper op wenst te 

gaan op dit onderwerpt vergt dit de nodige tijd.  

 

10 9. Jaarverslag Programma 8 blz 45: het aantal 

uitkeringsgerechtigden valt mee, maar hoe is dit 

momenteel? (kan immers snel stijgen) 

 

Het aantal WWB klanten bedroeg in 2011, 47 personen. Momenteel zijn dit 

49 personen. 

11 9. Jaarverslag Blz 66: is deze lijst wel volledig? Wij missen een 

stuk grond op het noordwestelijke eindpunt van de 

HM van Randwijklaan. 

U bedoeld wellicht het perceel gemeentegrond grenzend (ten noorden) van 

het perceel H.M. van Randwijklaan 1. Dit zijn bedrijfsgebonden activa (maakt 

deel uit van het plantsoen) en komt om die reden niet voor in deze lijst. 

 

12 10. Kadernota Kunnen er niet een aantal voertuigen (zoals 

brandweer Mercedes 640 en Iveco 670) over een 

langere periode worden afgeschreven? 

Bijvoorbeeld 18-20 jaar ipv 15, mogelijk met een 

technische haalbaarheids check vooraf?  

 

Waarom staat er voor 2016 vervangen van de 

Mercedes 640 gepland (61201500 a €238.450) 

terwijl op blz 9 van de mutaties gesteld wordt dat 

door de regionalisering geen nieuwe bedragen 

zullen worden opgenomen vanaf 2015? 

 

Artikel 64 BBV schrijft voor dat slijtende vaste activa budgetonafhankelijk 

moeten worden afgeschreven in een periode die is afgestemd op reële 

verwachtingen omtrent de toekomstige gebruiksduur. Wij zullen naar uw 

vraag nader onderzoek doen. U ziet de uitkomsten hiervan terug in de 

concept begroting 2013. 

 

Deze vervanging was in de meerjarenplanning al opgenomen. Er zijn geen 

NIEUWE bedragen opgenomen. Dat neemt niet weg dat bovenstaand 

onderzoek kan leiden tot uitstel van deze vervanging.  

 



13 10. Kadernota Blz 11 programma 9: Wat is de besparing op papier 

en inkt door de investering in iPads?  

Inclusief de iPads die nu reeds in gebruik zijn schatten wij de besparing op 1 

pallet papier (is 100.000 vel A4). Inclusief kopieerkosten is dit dan een 

besparing van afgerond € 1.300 (excl btw). Daarnaast zal dit leiden tot 

vermindering van de inzet van personeel, wat reeds is meegenomen bij de 

taakstellende bezuiniging op de huishoudelijke dienst.  

 

14 10. Kadernota Wat is de meerwaarde, naast een drastische 

verruiming van de openingstijden, van de 

milieustraat wanneer we deze onderbrengen bij de 

milieustraat van Purmerend? 

Dit is een onderdeel van de inventarisatie taken in het kader van de 

Samenwerking met Purmerend. Dit mogelijke scenario dient nog onderzocht 

en uitgewerkt te worden en hier zijn nog geen gegevens van bekend op dit 

moment. Daarnaast is dit geen onderwerp die nu in de kadernota staat 

genoemd. 

 

15 10. Kadernota Welke mogelijkheden zijn er om het voorhuis van 

Westerhem op de private markt te verkopen en het 

infocenter elders onder te brengen, bijvoorbeeld bij 

de bibliotheek en het CJG? 

Bij de bespreking van de bezuinigingsscenario’s in 2011 zijn suggesties 

gedaan voor het gebouwenbeheer waaronder de optie van het verplaatsen 

van het infocentrum (het voorhuis op het perceel Middenweg 185). De 

discussie concentreerde zich hierbij op de suggestie om het cultureel centrum 

Onder de Linden (ODL) te verplaatsen naar de nieuwbouw van de Nederlands 

Hervormde kerk (de Beemster Keyser) waardoor het infocentrum in het 

gebouw van ODL ondergebracht zou kunnen worden. De uitkomst van deze 

discussie vormde aanleiding om dit niet verder te onderzoeken. Dit laatste 

maakt het onmogelijk om op dit moment uw vraag zorgvuldig te kunnen 

beantwoorden. Niet onbelangrijk bij dit onderwerp is dat het voorhuis en het 

erf geen eigendom is van de gemeente maar van de Stichting beheer 

gebouwen J.A. Leeghwater.   

 

16 10. Kadernota Wanneer kunnen we de lijst met onderwerpen 

(mogelijke ombuigingen) verwachten die in de 

eerdere besprekingen hierover zijn gehanteerd? 

(blz 2 Voorstel Kadernota, dd 24 mei) 

 

Aan deze lijst wordt momenteel gewerkt. Dit is nodig omdat wij u ook in deze 

lijst willen aangeven wat bij de verschillende punten eerder is besloten. Wij 

streven ernaar om u deze lijst dinsdagavond 12 juni ter beschikking te 

stellen. 

 



17 12 Bent u het met ons eens  dat dit een open-einde 

regeling is?  

 

Wij beschouwen dit als een politieke vraag. Daarnaast heeft de raad het in 

eigen hand hoeveel panden worden aangewezen als gemeentelijk monument. 

18 12 Bent u het met ons eens dat de € 2.500,- per 

object te weinig is om een monument te 

onderhouden en dus weinig proportioneel? 

 

Wij beschouwen dit als een politieke vraag. 

 


