
FORMULIER  TECHNISCHE  EN  POLITIEKE  VRAGEN  RAADSCOMMISSIE  

DATUM  VERGADERING : 22 mei 2012  PARTIJ : PvdA DATUM  
BINNENKOMST  VRAGEN : 16 mei 2012

NUMM
ER

AGENDAPU
NT

VRAAG ANTWOORD

1 5 Wat  is nu de stand van zaken/ het standpunt  
van de wethouder ten aanzien van:
- de drie decentralisaties
- de opschorting van de 

huishoudeninkomenstoets

Politieke vraag

2 7 Graag hadden wij  eerst een 
oriënterende/informerende discussie gehad. 
Het  onderwerp verdient  een bredere 
behandeling dan alleen de bezuiniging van 1 
ton te halen.
Groen is bepalend voor een aantrekkelijk  woon 
en leefmilieu, sociale cohesie en recreatieve 
voorzieningen. Wij  zien graag een visie van u 
op dit  punt.

idem

3 7 Graag hebben wij  inzicht  in  de ontwikkeling  
hoeveelheid vierkante meters groen vanaf 
2000 tot  2025. Dit  in  verhouding met de kosten 
voor het beheer. Dit  ook in  verhouding tot  de 
ontwikkeling  van het aantal  inwoners. De 
onderverdeling in  type groen anno nu. Liefst,  
indien mogelijk,  uitgesplitst  per dorp.

Dit  is niet  voor de commissievergadering te leveren, zeker niet  gezien 
de komende Hemelvaartsdag



4 7 Hoe groot waren de additionele kosten de 
laatste jaren voor inhuur  extern  personeel bij  
het beheer van het groen?

De inhuur  van extern  personeel voor dit  taakveld is beperkt  geweest 
en indien van toepassing alleen bij  ziekte of uitval.  Er  zijn  hiervoor in  
2009 en 2010 geen kosten gemaakt.  In  2011 waren de kosten afgerond 
€ 5.200.

5 7 Pas als duidelijk  is of en hoe 
burgerparticipatie vorm krijgt  kan ons inzien 
besloten worden of daadwerkelijk  ook 
ingestemd kan worden met een lagere 
beeldkwaliteit.  Bent  u het daar mee eens om 
dit  traject daarin  eerst te volgen?

U wordt  gevraagd in  te stemmen met de lagere kwaliteit  om tot  de 
door u gevraagde bezuiniging te komen.
De burgerparticipatie zoals voorgesteld kan leiden tot  minder  
kwaliteitsverlies met een gelijkblijvend financieel resultaat.

6 7 Waarom alleen een traject  ingaan om bepaalde 
omvormingen tegen te houden. Wellicht  komt  
juist  uit  het traject om op verzoek van 
bewoners bepaalde omvormingen een kans te 
geven. Graag horen wij  van u dat u dit  
meeneemt.

Politieke vraag

7 7 Ook het stuk  over burgerparticipatie gaat uit  
van een na te streven kwaliteitsvermindering. 
Dit  terwijl  burgerparticipatie ook kan leiden 
tot  kwaliteitsverbetering zonder dat dit  meer 
hoeft  te kosten. Wij  verzoeken u een meer 
objectieve waarde aan te geven in  het 
stappenplan.

Zie bij  5

8 7 Hoe kijkt  u aan tegen de uitgifte  van 
zogenaamde “overtuinen”?

Politieke vraag

9 8 In  het voorstel worden straatnaamborden niet  
meer bevestigd aan huisgevels. Is daar een 
reden voor? In  hoeverre is het mogelijk  om 
straatnamen op huisgevels aan te brengen? 
Dit  ook in  overweging nemende dat dit  minder  

Wij  hebben besloten om geen straatnaamborden op de huisgevels te 
bevestigen doordat  deze soms achter  (particuliere)struiken  niet  
leesbaar meer waren en dat het veel eigendomsperikelen opleverde. 
Vandalisme bij  straatnaamborden is volgens onze kennis en informatie  
een zeldzaamheid en speelt  dus rol  hierin.



vandalisme gevoelig is.

10 9 Hoeveel kost de 352.748 overschrijding  aan 
rentekosten de komende 40 jaar. (activering 
2009)

Totale rentekosten € 329.026 (40 jaar  / rentepercentage 4.55%))
Gemiddeld per jaar  € 8.226

11 9 Het  resultaat  van Leegwater  3 is sinds 2004 
bij  verschillende raadsbesluiten uitgegeven 
aan allerlei  ontwikkelingen. Kunt  u nog eens 
op een rijt je  zetten wat  deze waren. En waar  
ze alternatief  uit  zijn  gefinancierd.

Raadsbesluit  d.d. 28-04-2005 - € 510.000 => Investeringsbijdrage voor 
de verplaatsing van “de Beemster Ruiters”  t.b.v. woningbouw
Raadsbesluit  d.d. 25-09-2008 => € 60.000 => Aanvullende bijdrage 
voor de verplaatsing van “de Beemster Ruiters”  t.b.v. woningbouw
Raadsbesluit  d.d. 28-04-2005 - € 350.000 => Garantiesubsidie aan St. 
Beemster Keyser in  ongedekt  tekort  voor nieuwbouw naast de NH-
kerk  te Middenbeemster

De genoemde bijdragen zijn  al verwerkt  in  de grondexploitatie  van 
Leeghwater  fase 3 te Middenbeemster.

12 12 Is er in  de eerder genomen positieve 
beginseluitspraken college altijd  al sprake 
geweest van een tankstation  met wasstraat/
(fiets)winkel/fietsreparatieplaats? Dit  ook o.a. 
bedreven in  een extra  verdieping op het 
gebouw.

Doordat  wij  deze vraag niet  op tijd  kunnen beantwoorden zal deze 
vraag u mondeling worden beantwoord tijdens de commissie 
vergadering.


