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1 9 Blz. 5 van7: betreft  schoolgewicht  bovenaan. 
U stelt  dat door de nog te bouwen 
nieuwbouwwijken  het er niet  naar uit  ziet dat 
het schoolgewicht  hoger zal worden. Moet het 
woordje niet  weg?( omdat u in  optie 7 wel over 
de decentralisatie-uitkering  spreekt)

Allereerst  heeft  de decentralistatie-uitkering  geen relatie met het 
schoolgewicht.  Een uitkering  mbt  het schoolgewicht  heeft  wel effect op 
een eventuele VVE-uitkering, maar  daar komen wij  niet  voor in  
aanmerking  (ivm, een negatief schoolgewicht). Het  schoolgewicht  
wordt  hoger naar gelang de opleiding van de ouders lager wordt.  Er  
van uitgaande dat het merendeel van de nieuwe bewoners 2-verdieners 
zijn, ziet het er niet  naar  uit  dat  het schoolgewicht  omhoog gaat.

2 11 Waarom is speeltuin  De Vreugdegaard niet  
meegenomen in  het nieuwe 
speelvoorzieningenbeleid.?

In  het advies zijn  de kaders voor het nieuwe speelvoorzieningenbeleid 
opgenomen. In  het verder uit  te werken beleid worden ook de Spelemei 
en de Vreugdegaard meegenomen. 

3 11 Waarom is handbalveld nabij  Kloek  en 
trapveld bij  MFC in  ZOB ( wordt  verplaatst)  
niet   meegenomen in  schema speelvelden( blz 1 
inleiding).? Ook hier  worden nu en in  de 
toekomst onderhoud en investeringen voor 
jeugd gedaan.

Het  trapveld bij  het MFC behoort  tot  het OBS Bloeiende Perelaar.
Het  handbalveld is inderdaad niet  opgenomen in  het schema. Wij  
zullen dit  corrigeren.

4 11 In  het gevraagde besluit  is volgens ons onder 
punt  3 de jaarlijkse afschrijving  van de 
natuurspeeltuin  (2.670,00 euro) niet  
meegenomen.

Het  bedrag van € 19.500,- is inderdaad zonder € 2670. 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. 



5 13 Hoe moeten we de relatie zien van de in  de 
subsidiestaat  genoemde subsidie van 
43.295,00(2013) voor Peuterspeelzalen t.o.v. de 
voorstellen die gedaan worden bij  agendapunt  
9.

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.

6 13 Wat betekend Bses? ( zie subsidiestaat  
Buurthuis)

Bses (Beemster south east side/ Buurthuis  South East Side /maar ook 
B van basis vitamine B - leuke activiteiten  voor kids)  organiseert  de 
jongerenactiviteiten  in  Buurthuis  Zuidoostbeemster. De naam is 
bedacht met jongeren.

7 13  In  subsidiestaat   staat  bij  subsidie Buurthuis  
2013
2000,00 euro. Is dit  voor jeugdwerk?

ja

8 13 In  subsidiestaat  staat  25.000 euro voor 
jeugdwerk.  Welk  bedrag is voor Clup Welzijn? 
Ons is toegezegd in  de vergadering van 9 
oktober dat wij  nog een financieel plaatje  voor 
2013 zouden krijgen van Clup Welziin.

Het  bedrag is opgenomen voor het jongerenwerk  in  Beemster. Ten tijde 
van het schrijven van de subsidiestaat  was het plan van aanpak van 
Clup nog niet  bekend. Voor 2013 zal het gaan om een bedrag van € 
22.750.-. Het  overige is een reserve voor het jongerenwerk,  omdat het 
plan van aanpak (9 oktober gepresenteerd) nog niet  bekend was. De 
toezegging over een financieel plaatje betrof inzicht  in  de uitgaven over 
2012. Dit  wordt  bij  de jaarrekening gespecificeerd.

9 14 GRP blz 37,  5.2.2.4   De gemeente wil  
grondwater  kunnen ontvangen en lozen. Wie 
betaald de aansluiting  op het riool, incl. 
straatwerk?

Door middel van grondwatermonitoring, wat  nog plaats moet vinden, 
en de koppeling met het Waterplan  (komt  eind dit  jaar  in  uw raad) 
zullen deze vragen beantwoord moeten worden in  een voorstel. Op dit  
moment  is het nog niet  geheel duidelijk  waar  eventuele kosten behoren 
te liggen. Het  geheel is een nieuwe materie voor de gemeenten.

10 14 GRP blz 41, In  tabel 6.1
Is rapport  ontwerp grondwatermeetnet  
(10.000,00 euro) verplicht?

Ja, de nieuwe waterwet  is op 22 december 2009 van kracht  geworden. 
Hierdoor hebben gemeenten een grondwaterzorgplicht  er bij  gekregen. 
Dit  houdt  onder andere in  dat  gemeenten een grondwatermeetnet  moet 
onderhouden.

11 14 GRP blz 41 In  tabel 6.1
Waarom is opstellen basisrioleringsplan niet  

Het  klopt  dat  er voor 2014, voor het opstellen van het 
basisrioleringsplan geen budget opgenomen in  de exploitatielasten. De 



in  de totale exploitatielasten 2014 opgenomen? reden hiervoor is dat er voorrang gegeven is aan het totale GRP. Het  
basisrioleringplan  wordt  voor 10 jaar  vastgesteld en deze kruizen 
elkaar  in  dit  jaar. Daarnaast  is het voornemen om het 
basisrioleringsplan gezamenlijk  met Purmerend op te stellen en hier  
een begin in  2013 mee te maken zodat in  2014 een nieuw 
basirioleringsplan kan worden geëffectueerd.


