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1. 5. vragen aan 

dhr. Brinkman 

Kunt u er iets vertellen over het VNGcongres? De heer Brinkman doet hiervan verslag tijdens de commissievergadering 

2.  Welke afspraken zijn er gemaakt met de eigenaar 

van de Eterij t.a.v. het terras, dat daar nu ingericht 

is? Wordt er ook precarioheffing op geheven? 

Vorig jaar is tot 2 jaar gedogen terras toegezegd in afwachting van nieuw 

beleid over gebruik van gemeentegrond. Daarbij is in het concrete geval 

alleen de afmeting bepaald, maar niets over de uitvoering van tafels en 

stoelen o.i.d. De huidige omvang voldoet aan hetgeen wordt gedoogd.  

Er wordt geen precario geheven, omdat wij geen precarioverordening hebben. 

Wel wordt er een terrasvergoeding gevraagd aan zowel het Spijshuis, De Eterij 

en De Oude Munt. 

 

3. 6. vragen aan 

dhr. Dings 

Kunt u iets zeggen over het vervolg van het stuk  

over de “modernisering” van Baanstede? (Dit n.a.v. 

het bezoek aan Helmond en Veghel.) 

 

De heer Dings gaat hierop in tijdens de commissievergadering 

4.  Kunt u iets meer vertellen over de kinderraad en de 

jeugdraad? Wie hebben daar zitting in? Hoe vaak 

komen de leden bij elkaar? Welke onderwerpen zijn 

besproken? 

 

Waarom een kinderraad/jeugdraad? 

Doel is de jeugd te betrekken bij gemeentelijk beleidsvorming. Daarbij worden 

de kinderen/jeugd gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor 

de gemeente/ hun dorpskern /school. 

Ze leren zo [beter] om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen 

voor hun rechten/belangen, en te uiten wat er in hun omgaat. Ze leren hoe de 

gemeente werkt. 

Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen/jeugd omgaat, te luisteren 

naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. 



Kinderen/jeugd hebben vaak een frisse en originele kijk op zaken. 

Kinderen/jeugd leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe 

omgeving kunnen  

 veranderen. 

 

De kinderraad/jeugdraad 

 

De kinderraad/jeugdraad is begin januari gestart met werving van de leden. 

De leden van de kinderraad zijn bijeengekomen door werving in de groepen 7 

en 8  op de basisscholen.  De meeste scholen hebben verkiezingen gehouden 

in de klassen of onder de leerlingen. Zo zijn er vertegenwoordigers gekozen 

van de school. Van elke school zit er een leerling uit groep 7 en groep 8. (OBS 

de Bonte klaver heeft 2 leerlingen uit groep 7) 

De leerlingen uit groep 7 zullen 2 jaar deelnemen. Na de zomervakantie 

zullen er in groep 7 weer verkiezingen worden gestart.  

De kinderraad bestaat uit 8 leden 

 

De jeugdraad is  ontstaan door werving via het jongerenwerk en dorpsraden 

(al in nov en dec2011). Dit leverde uiteindelijk 3 leden uit Noordbeemster en 

2 leden uit Zuidoostbeemster op. Hopelijk zullen na afsluiting van dit 

schooljaar kinderraadsleden uit groep 8 doorstromen naar de jeugdraad.  

 

Onderwerpen: 

 

In beide raden is er bij de start een uitleg geweest over hoe de gemeente 

werkt. Wat wij als ambtenaren doen, hoe het college en de raad werkt en wie 

is nu eigenlijk de baas over de gemeente.  Vervolgens hebben de leden 

onderwerpen aangedragen om te bespreken/behandelen: 

• speelvoorzieningen 

• park in Middenbeemster ( ook voor honden0 



• gymzaal in Noordbeemster 

Massaal is gekozen voor de speelvoorzieningen. De leden zijn met huiswerk 

terug naar de klas/huis gegaan. Wat willen ze qua speelvoorzieningen? Wat 

missen ze, wat is teveel en waar moet iets komen en waar moet iets weg? 

Deze informatie zal allemaal verwerkt worden en meegenomen worden in het 

komend speeltuinbeleid. Ook hebben de leden een moodboard gemaakt en 

voorbeelden uit de speelvoorziening boeken gehaald om ons een indruk te 

geven wat ze willen en op de plattegrond van de gemeente aangegeven waar 

het moet komen. 

 

Frequentie: 

De leden van de kinderraad/jeugdraad komen 4 a 5 keer per jaar bijeen. 

De verwachting is dat in het najaar een uitnodiging naar de gemeenteraad zal 

komen om bij een van de vergaderingen aanwezig te zijn. 

 

5.  Actielijst: uitvoeringsplan duurzaamheid staat niet 

op de agenda. Wat is de reden dat we dat nu niet 

op de agenda zien? 

Dat de te behandelende datum van 12 juni 2012 op de actielijst staat is een 

communicatiestoring. Wel is het de bedoeling nog voor het zomerreces de 

Duurzaamheidsnotitie in de commissie te laten behandelen.  

 

6. 7. vragen aan 

dhr. Klaver 

Bij de bespreking van de herinrichting van de 

Purmerenderweg zijn verwachtingen gewekt bij de 

belangstellenden. Hoe wordt hier nu mee 

omgegaan? En op welke termijn? 

Er is reeds een terugkoppeling verstuurd aan de bewoners. Hierin staat ook 

aangegeven dat de komende periode de ontvangen reacties/ suggesties waar 

mogelijk verder uitgewerkt dan wel nader onderzocht zullen worden. Alle 

inbreng wordt gebruikt als input voor een collegevoorstel waarin specifiek zal 

worden ingegaan op verschillende hoofdthema’s. 

De planning is dat dit voorstel voor de vakantieperiode aan het college wordt 

aangeboden.  

 

7.  Ook aan de bewoners van de Zuiderweg zijn 

toezeggingen gedaan. Hoe staat het daar nu mee? 

Stand van zaken? Het duurt wel erg lang met het 

De werkzaamheden staan ingepland voor de periode rondom de grote 

vakantie; de uitvoering zal uiterlijk september plaatsvinden. Uit 

budgetoverwegingen worden de aanpassingen meegenomen in de totale 



aanbrengen van de tijdelijke oplossingen. aanbesteding van asfalteringswerkzaamheden in de gemeente. 

Asfaltboringen hebben reeds plaatsgevonden. Momenteel worden bestek en 

tekeningen gemaakt waarna het in de markt gezet kan worden. 

 

8. 8. krediet GVVP Als het krediet door de Raad beschikbaar wordt 

gesteld, wanneer kunnen we hiervan het resultaat 

verwachten? 

De planning wanneer er een concreet plan gereed is, is nog niet gemaakt. De 

verwachting is dat eind 2012 het concept gereed zal zijn. Als dit eerder of 

later is wordt dit naar u gecommuniceerd. 

 

9. 10. Kadernota 

2013 

Moeten we wel zoveel bezuinigen nu onze reserve 

met 50 % is gestegen? (zie jaarstukken 2011 

Deloitte blz. 10) 

De toezichthouder (gedeputeerde staten) dient de kwaliteit van de begroting 

te beoordelen om te kunnen vaststellen of de begroting en de 

meerjarenraming materieel in evenwicht zijn. 

Materieel evenwicht houdt in dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. 

De belangrijkste daarvan is dat de structurele lasten tenminste zijn gedekt 

door de structurele baten. Incidentele lasten worden gedekt door incidentele 

baten, waaronder onttrekkingen aan de algemene reserve. 

In deze situatie mogen incidentele lasten ook door structurele baten worden 

gedekt en dienen de ramingen, gelet op onder meer de paragrafen en de 

uiteenzetting van de financiële positie, reëel te zijn. 

 

Gemeentewet Artikel 189, lid 2 

De raad ziet er op toe dat de begroting in evenwicht is. Hiervan kan hij 

afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de 

eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. 

 

Gemeentewet Artikel 203, lid1 

Gedeputeerde staten bepalen dat de begroting van het eerstvolgende 

begrotingsjaar alsmede de daarop betrekking hebbende 

begrotingswijzigingen hun goedkeuring behoeven, indien zij van oordeel zijn 

dat de meerjarenraming, gelet op de paragrafen en de uiteenzetting over de 

financiële positie, geen duurzaam evenwicht vertoont. 



 

10.  We willen er op wijzen dat er gerekend moet 

worden op 5 fractieassistenten i.v.m. de aanschaf 

van de IPads. Ook al is deze functie nu niet 

ingevuld, er moet wel op gerekend worden. 

 

Zodra er een 5e fractieassistent is krijgt die uiteraard ook een iPad in 

bruikleen.  

 

11. 11. vragen aan 

dhr. Hefting 

Kunt u de stand van zaken duidelijk maken rond de 

bouw van de Brandweerkazerne in 

Zuidoostbeemster? Wat is nu het tijdpad waar 

rekening meegehouden wordt? (n.a.v. kadernota 

blz. 1 van de toelichting) 

 

De heer Hefting geeft tijdens de commissievergadering hierop antwoord. 

 RAADRAADRAADRAAD      

1. 6. Groen-

kwaliteit en 

groenonderhoud 

Kunt u de benodigde kengetallen toezenden? 

En de verborgen pagina met daarin het totaal 

aantal m2 groen en de kosten daarvan?  

 

Er zal naar u het onderliggende Beheerplan Groen gezonden worden.  

2. Ingekomen 

stukken 

Stuk 3. Hoe zal de financiering van de regionale 

brandweer voor de gemeente Beemster er uit gaan 

zien? Wordt het naar uw verwachting duurder? 

Kunt u aangeven waar we dan rekening mee 

moeten houden?   

Het project regionalisering bevindt zich op dit moment in de 

inventarisatiefase. De werkgroep Financiën, Bedrijfsvoering en Huisvesting 

heeft de inventarisaties van alle gemeenten ontvangen en gaat nu van start 

de financiële gegevens te analyseren. Het is op dit moment (nog) niet 

duidelijk hoe de financiering eruit zal zien en of het duurder zal zijn. De 

planning is om aan het einde van 2012 een beter beeld hiervan te hebben en 

van start te gaan met de voorbereiding en implementatie. 

 

  

  


