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163

7.Com. bezwaarschriften De kwetsbaarheid v.d  bezwaarschriften  
commissie heeft  dit  op enig moment  tot  
vertraging van te behandelen 
bezwaarschriften  geleid?

Ja, soms duurt  het langer dan normaal  voordat  een hoorzitting  
kan worden gepland, bijvoorbeeld door vakantie of ziekte van 
een van de leden of van de secretaris. In  die situaties kan het 
ook soms wat  langer duren voordat  verslagen klaar  zijn. Er  is 
echter steeds naar  gestreefd de doorlooptijd  van 
bezwaarschriften  zo beperkt  mogelijk  te houden. 

R2012-01
59

 11.speelvoorzieningenbel
eid

Voorziet  de 100.000,- op korte termijn  voor 
het plaatsen van speeltoestellen?

Met  de €100.000 willen  wij  met de dorpsraden en 
buurtbewoners de knelpunten  op een korte termijn  oplossen, 
rekening houdend met de voorgestelde kaders.

R2012-01
53

13.ASV Hoe verhoudt  het bedrag 43.295,- in  de 
subs staat  van op blz 6 van 6 (pap.versie) 
zich tot  het agendapunt  9 waar  60.288,- 
gevraagd wordt?

Het  bedrag dat  in  de subsidiestaat  is opgenomen is om tot  aan 
het einde van het schooljaar  2012-2013 PSZ-werk  door SKB te 
laten verrichten. Dit  in  verband met een afbouwtermijn.

Hoe gaan we verder met de bibliotheek 
Waterland?
Wanneer krijgen wij  een helder 
toekomstplan  gepresenteerd. Is er zicht  op 
een nieuwe visie.

Politieke vraag

R2012- 
0157

14.GRP GRP blz 14 (pap.versie) Voldoen de IBA’s? Een IBA  (ceptictank)  voldoet aan de huidige eisen, gesteld door 
het Hoogheemraadschap.

Wat zijn  de onderhoudskosten van IBA’s? Onderhoud is niet  noodzakelijk  aan een septictank.  Afhankelijk  
van de intensiteit  van het gebruik  van de tank  moet deze alleen 



worden leeggezogen. De sceptictank  heeft  een lange levensduur.

Voldoen de IBA’s aan de lozingsnorm? Een IBA  (ceptictank)  voldoet ook aan de huidige eisen voor 
lozingsnormen, gesteld door het Hoogheemraadschap.

Bij  noodzakelijkheid  van een nieuwe 
vergunning voor de IBA.  Voor wie zijn  deze 
kosten?

Het  HHNK  stelt  vast aan welke adressen een ontheffing wordt  
verleend. De kosten voor een (nieuwe) aansluiting  op een 
septictank  is volledig voor de gebruiker.

Waarom kunnen aansluitingen bij  
woonboten niet  gerealiseerd worden? 
Terwijl  dit  in  Amsterdam (schoon schip) 
wel mogelijk  is?

Aansluiting  van de woonboten aan de Oostdijk  worden zoveel 
mogelijk  opgenomen in  het realiseren van de nieuwbouw in  
Zuidoostbeemster. Dus waar  ontwikkelingen zijn  met 
aansluitingen elders, worden zoveel als mogelijk  woonboten 
meegenomen.

14 Een verstopte pomp. Is dit  in  de praktijk  te 
verhalen op de veroorzaker?

Dit  is een moeilijk  en lastig traject, doordat  de veroorzaker niet  
of nauwelijks  te traceren is. Als het lukt  om de veroorzaker te 
traceren zal de veroorzaker aangeslagen worden.


