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1 7 Waar liggen de grenzen tussen pre-mediation / 
interne behandeling / hoorzitting?

Bij  binnenkomst  van een bezwaarschrift  wordt  door sectorhoofd en 
behandelend ambtenaar  bekeken of de zaak geschikt  is voor pre-mediation 
(PM). Dit  is afhankelijk  van factoren als: politieke gevoeligheid, wat  heeft 
zich in  het verleden afgespeeld in  deze kwestie (vb. een eerder 
vergelijkbaar  bezwaar) of mogelijk  dat het besluit  een nadere toelichting 
kan krijgen.  De interne behandeling is een werkwijze die de gemeente 
Purmerend hanteert  in  geval van een eenvoudige zaak, vaak een 
beslissing i.h.k.v. de Wet werk  en bijstand. Dan wordt  de bezwaarde enkel 
door de secretaris van de commissie bezwaar gehoord. In  Beemster worden 
dit  soort  zaken vaak in  de PM-fase al opgelost. Wanneer een bezwaar niet  
wordt  ingetrokken na PM, dan wordt  de zaak voor behandeling 
doorgezonden naar  de commissie bezwaar. Die zal als onafhankelijke  
adviescommissie de bezwaarde horen.

2 7 Er  zijn  goede ervaringen met pre-mediation in  
onze gemeente. Hoe zullen die vastgehouden 
worden in  de nieuwe opzet?

De inzet  van pre-mediation wordt  gestart  op het moment  dat er een 
bezwaarschrift  wordt  ontvangen. Dat  zal in  de toekomst ook zo in  de 
werkprocessen worden opgenomen.

3 9 Hoe is het mogelijk,  dat er voor dat er een 
beslissing in  de Raad is genomen, er al een 
stuk  in  de krant  is verschenen over het 
stopzetten van het peuterspeelzaalwerk? 

Dit  punt  uit  de aanbiedingsbrief  en begroting heeft in  het persbericht  
gestaan. Daarnaast  zijn  raadstukken openbaar, de krant  kan naar  
aanleiding daarvan artikelen schrijven. Ook is het mogelijk  dat  
betrokken organisatie contact met de journalist  hebben gezocht.



4 9 en 13 In  het stuk  over het subsidieplafond 
(agendapunt  13) staat  voor de peuterspeelzaal 
€43.295,- gereserveerd. De decentralisatie-
uitkering  bedraagt €28.031,20. Bij  elkaar  
opgeteld komen wij  op een bedrag van 
€71.326,20. Voor ons gevoel is het financiële 
probleem opgelost. Of zit  het anders?

Het  bedrag van €43.295 is inclusief de decentralisatie-uitkering.

5 10 Waarom staat  er in  de WMOsubsidiestaat  bij  
het Hospice “oprichting”?

Dit  is een garantiebedrag voor een jaarlijkse subsidie die is toegezegd 
bij  de oprichting. 

6 10 Waarom worden de kosten van Homestart  niet  
via de ABWZ gefinancierd?

AWBZ financiering verloopt via een indicatiestelling.   Home-start  
ondersteunt  ouders bij  de opvoeding van hun kinderen. Ervaren en 
getrainde vrijwill igers bieden ondersteuning, praktische hulp  en 
vriendschap aan ouders met ten minste één kind  tot  zeven jaar. Voor 
Home-start  is geen indicatie nodig het is een laagdrempelige vorm van 
hulpverlening.

7 11 Er  is meer weggehaald uit  de speeltuintjes dan 
speeltoestellen, bijvoorbeeld bielzen. Terwijl  
deze een functie hadden als sociale 
ontmoetingsplek of zorgden voor veiligheid. 
Waarom is dat  gedaan en wordt  daar ook 
rekening mee gehouden bij  de herinrichting  
van zo’n speeltuintje?

Deze bielzen waren rot  en moesten verwijderd  worden. Indien in  de 
gesprekken met omwonenden aangegeven wordt  dat  er een vraag is 
naar  bielzen, zal er naar  de mogelijkheden gekeken worden. 

8 11 ER wordt  gesteld onder het kopje: “te 
verwachten overige kosten” dat voor de 
afschrijving  van de natuurspeeltuin  jaarlijks  
€2670,- afgeschreven dient  te worden. Deze 
worden bij  de eerdere €19.500,- opgeteld. 
Waarom vinden we dat  bedrag  niet  terug in  
het voorstel?

Het  bedrag van € 19.500 is inderdaad zonder € 2.670. De financiële 
afronding van de natuurspeeltuin  moet nog plaatsvinden. Tevens is 
een onderhoudsprogramma noodzakelijk  om het definitieve bedrag te 
kennen. Dit  programma is nog niet  opgezet. Daarom is voor het bedrag 
circa opgenomen. 



9 15 Wanneer kunnen we het antwoord op onze 
vragen over het Marktplein  (sloop van een 
pand en nieuwbouw) tegemoet zien?

Er  is tijdens de raadscommissie van 11 september jl.  een schriftelijk  
antwoord toegezegd op de vraag naar  de rol  van de raad inzake de 
sloop en de nieuwbouw van een restaurant  op het adres Middenweg 
146, maar  de beantwoording kan thans naar aanleiding van deze 
technische vraag plaatsvinden: 
Naar  aanleiding van een schetsplan heeft het college zich begin dit  
jaar  in  principe positief  uitgesproken. Daarna is in  juli   jl.  een 
aanvraag ingediend, maar  deze is nog niet  compleet. Zodra de 
aanvraag compleet is en door het college het project is afgewogen, zal 
het college de raad voorstellen een beginselbesluit  te nemen.


