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1 7 Is het aantal  bezwaarschriften  en rechtszaken 
zaken afgenomen vanwege inzet mediation?

Mede door de inzet  van (pre)mediation  is het aantal  bezwaarschriften  
nagenoeg tot  de helft  gedaald. Door de inzet  van dit  instrument  en de 
integrale afstemming van de sectoren met de secretaris van de 
bezwaarcommissie is dit  een geslaagde en inmiddels geborgd onderdeel 
van de reguliere werkprocessen.

2 10 Is er in  2012 sprake van een subsidie-plafond. 
Wat is de te verwachten onderbenutting  cq 
overschrijding?

Ja, er is sprake van een plafond, deze is €425.000. Deze mag niet  
overschreden worden (Awb). Onderbenutting  zal pas blijken  bij  de 
subsidievaststelling  in  mei 2013, hier  kan nog niets over gezegd 
worden. 

3 11 Kunt  u uitleggen waar  de ‘dorpsuitleg’ voor 
bedoeld is?

In  de notitie  reserves en voorzieningen, vastgesteld in  de 
raadsvergadering van 2 juli  2009, is omschreven dat deze reserve kan 
dienen voor de bekostiging van de aanleg van 
gemeenschapsvoorzieningen binnen de gemeente. De reserve wordt 

gevoed door in de grondprijs per vierkante meter een opslag van € 10 te 

hanteren. Storting in de reserve vindt plaats op basis van het werkelijke aantal 

verkochte vierkante meters in een jaar. In het verleden was het mogelijk deze 

storting af te dwingen. Nu dat niet meer afdwingbaar mogelijk is, zoeken wij 

naar andere wegen om dit fonds te vullen.

4 12 De sportverenigingen betalen huur  voor een 
accommodatie. Is dat een kostendekkende 
huur?

Nee. De kosten voor de accommodaties zijn  gemiddeld veel hoger dan 
er uiteindelijk  bij  de sportverenigingen in  rekening gebracht  wordt.  Als 
dit  kostendekkend zou zijn  dan waren er geen sportverenigingen, waar  
ook in  den lande, die deze kosten op konden brengen. De huur  is 



daarom ( landelijk)  een maatschappelijk  tarief.

5 12 Welke werkzaamheden voor sportverenigingen 
worden alsnog door of namens de gemeente 
uitgevoerd?

Werkzaamheden die bij  sportverenigingen door de gemeente worden 
uitgevoerd zijn:
Schoffelwerkzaamheden, graskanten steken, onderhoud velden, 
maaien, bemesten, seizoensonderhoud, onderhoud slootkanten, 
onkruidbestrijding, snoeien beplanting, oppervlaktewater  sloten, 
veegwerkzaamheden op de velden, bestratings werkzaamheden, 
reparatie werkzaamheden afrasteringen en hekwerken en onderhoud 
kunstgrasvelden.

6 14 Wordt  verwacht  dat  provincie weer akkoord 
gaat met het niet  aansluiten  van ca. 500 
percelen?

In  2013 zijn  er gesprekken gepland tussen Provincie, 
Hoogheemraadschap en gemeente Beemster over de (nog) niet  
aangesloten percelen. De ontheffing ongezuiverde lozingen in  het 
buitengebied is afgegeven tot  eind 2014. De verwachting  is dat er weer 
een ontheffing zal worden afgegeven voor een onbepaalde tijd.  De 
gesprekken tussen de overheden worden oplossingsgericht  ingestoken.


