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1 8. Krediet 

GVVP 

Wat is de reden dat deze reeds langer 

bestaande toezegging niet is begroot? 

 

Dit is geen ‘reeds lang bestaande toezegging’. Uw partij heeft enige tijd geleden dit 

voorstel gelanceerd. Het college is hiermee aan de slag gegaan. In de begroting 2012 

is aangegeven dat in 2012 een voorstel zou worden gedaan voor een GVVP, nog 

zonder enige indicatie van kosten. In een voorstel m.b.t. de Zuiderweg, 

commissievergadering van 22 november 2011 is hierover voor het eerst iets 

concreets op papier verschenen, waarbij een bedrag van € 50.000 is genoemd. Dit is 

het eerste moment waarop een realistisch voorstel aan u gedaan kon worden.  

 

2 9. Jaarstukken 

2011 

Wilt u de € 400.000 te verwachten 

verliezen toelichten. Welk gebied 

betreft het en wat is de oorzaak? 

Op advies van de accountant is hier een totaal bedrag opgenomen. In de toelichting op 

de programmarekening (blz. 110) is aangegeven om welke gebieden het gaat. Het 

geprognosticeerd verlies is met name het gevolg van verwachte lagere opbrengsten. 

 

3 9. Jaarstukken 

2011 

Wat betekent nnb? ‘Niet nader 

bepaald’ of ‘nog niet bekend’? 

 

Nog niet bekend 

4 9. Jaarstukken 

2011. blz. 34 

Streekplan NHZ is reeds 2 jaar 

geleden vervangen door Provinciale 

Structuurvisie 2010 

 

 Wij zullen dit beleidskader aanpassen in de volgende jaarstukken. 

5 10. Kadernota Zijn er geen SRA middelen 

vrijgekomen voor VRI 

Purmerenderweg/Zuiddijk? 

 

De werkelijke uitgaven voor deze aanpassingen zijn uitgekomen op € 420.408. 

Hiervan is totaal € 296.593 betaald door de Stadsregio en de gemeente Purmerend. 

Voor rekening van Beemster komt € 123.815. Geraamd was € 100.000. 

  


