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6 Hoe is er gevolg gegeven aan het restant  
budget opstart  Clup Welzijn? Blz. 16-17, 
programma 2

Met  de start  zijn  meer uren gebruikt.  Op deze manier  konden zij  een 
goed onderbouwde plan van aanpak opzetten. Tevens hebben zij  de 
uren gebruikt  om een netwerk  met de jongeren op te bouwen. 

Vanwaar  de summiere gegevens over het 
(gerealiseerd) jeugdwerk? Blz. 16, programma 
2

Het  jongerenwerk  is overgaan van Welsean naar  Clup. Clup heeft eerst 
een inventarisatie gemaakt  van de behoeften van jongeren. Vandaar  
dat  er in  2012 vanuit  het welzijnswerk  nauwelijks  jongerenactiviteiten  
ontwikkeld  zijn

Waarom wordt  in  afwijking  van eerdere 
jaarstukken  de boekwaarde van de voorraad 
gronden nu benoemd? 

In  de jaarrekening 2011 (bij  toelichting  op de balanspost Voorraden) 
werd de boekwaarde bij  enkele complexen ook al benoemd. In  de 
jaarrekening 2012 is dit  bij  meerdere complexen. Het  betreft  extra  
informatie. Deze informatie  is niet  verplicht.

7 Waarom wordt  op blz. 11, programma 7, sec 
gesproken over verkoop van de Bonte Klaver  
in  plaats van een complete visie op de totale 
(vrijkomende) omgeving en het dorp 
Noordbeemster?

Wij  beschouwen dit  als een politieke vraag



Wanneer wordt  afval  grondstof (zoals ook in  de 
doelstellingen van HVC staat  en waarom we 
o.a. hebben gekozen voor deze centrale) in  
plaats van kostenpost en gaan we dit  terugzien 
in  het overzicht  op blz. 10/Reiniging?

Afval,  zoals bedoeld in  uw vraag, kan worden gezien als een percentage 
hergebruik  waarvan weer een grondstof als een nieuw product  is 
verkregen (dus bijvoorbeeld kunststof waar een nieuw onderdeel van 
een auto wordt  gemaakt). Deze zou men graag zien als zijnde 
opbrengsten, immers er is een nieuwe grondstof vervaardigd uit  de 
restproducten van het afval. Uit  de financiële jaaroverzichten van de 
HVC zijn  deze nieuwe grondstoffen niet  apart  als opbrengst terug te 
zien in  de voorlopige raming in  de kader nota. Immers hier  is voorlopig 
nog geen zicht  op. Wij  zullen dit  verder opnemen in  de reguliere 
overleggen met de HVC wanneer deze doelstellingen geëffectueerd 
kunnen zijn.

Is de € 43.409 opbrengst gemeentelijke 
belastingen in  2017 een typefout? Blz. 14

Nee. Het  bedrag van € 43.409 is de stijging van de totale opbrengst in  
2017 ten opzichte van 2016. Het  gaat bij  deze post als bij  de andere 
posten van de kadernota: de bedragen bij  2013 t/m 2016 geven de 
afwijkingen weer ten opzichte van de meerjarenraming en het bedrag 
bij  2017 geeft de afwijking  weer ten opzichte van het vorige jaar.

Wanneer worden we op de hoogte gehouden 
van het plan van aanpak m.b.t. de (reeds 
ingeboekte maar  blijkbaar  niet  haalbare) 
bezuinigingsopgave voor Ootje Tontel? Blz. 14

Op dit  moment  wordt  er hard gewerkt  aan het Plan van Aanpak 
Beemster accommodaties, waaronder de locatie Ootje Tontel. De 
planning is dat  voor het zomerreces ( eind juni  2013) het eerste concept 
versie gereed zal zijn. Dan dient  het geheel nog in  het college te 
worden behandeld. Er  zal nog afgestemd moeten worden met het 
college op welk  tijdstip  u dan op de hoogte wordt  gebracht  van dit  
document.

8 Gaat uitstel  van de Wet Participatie (en de 
plannen van Baanstede) nog leiden tot  een 
begrotingsaanpassing?

De gevolgen van de Invoering van de Participatiewet  en het 
transitieplan  Baanstede zijn  voor zover bekend verwerkt  in  de 
kadernota 2014.



9 Visie Jeugdzorg blz. 11, 
hulpverleningsvarianten  §7 eerste blok: is het 
verlening of verlenging?

Hier  wordt  verlenging bedoeld.

14 Wat geeft vergunningsvrij  bouwen nog voor 
mogelijkheden bij  dit  Rijksmonument? 

Omdat  sprake is van een Rijksmonument  zijn  de mogelijkheden van 
vergunningsvrij  bouwen beperkt.  Zo mag niet  vergunningsvrij  
bijbehorende bouwwerken bij  het monument  worden gerealiseerd. Een 
en ander is geregeld in  het Besluit  omgevingsrecht. 

Waar staan de nummers 1 t/m 4 voor in  de 
aangrenzende tuinen rondom de boerderij  
ingetekend in  de terreinschets? 

De nummers zijn  op de tekening niet  nader verklaard.  Het  lijkt  slechts 
een nummering van de tuinen te betreffen. 

Kan de wens van de RCE om dit  een boerenerf  
te laten blijven worden opgenomen in  de 
vergunningsverlening? (en dus juridisch 
bindend)

Conform het belang dat  RCE eraan hecht, zal er tijdens de procedure 
op gestuurd  moeten worden dat hetgeen wordt  aangevraagd en 
uiteindelijk  vergund het karakter  van “boerenerf”  in  stand houdt. 

Is in  de terreinschets en plannen van de 
aanvrager rekening gehouden met een 
maximale oppervlakte van de bijgebouwen van 
in  totaal  148m2?

In  de schets is daar nog geen rekening mee gehouden. 

16 Gaat de gemeente eerst nog langs de ARO 
moeten voor deze ontheffing > 1,5 ha? Zo ja, 
wordt  dan gelijk  de ontheffing, al dan niet, 
afgegeven tot  2 ha of de benodigde ≈ 1,6? 

Het  plan moet worden voorgelegd aan de ARO. Uitgangspunt  is om 
uitsluitend de benodigde vergroting te vergunnen. 

17 Waarom is niet  gekozen voor de 
wijzigingsbevoegdheid Agrarisch- 

Omdat  de oostelijke strook van de paardenbak, gelegen achter  de 
ligboxenstal,  deels buiten het bouwvlak  is gelegen, biedt  de 



Paardenhouderij  met functieaanduiding opfok 
of andersom? 

wijzigingsbevoegdheid geen soelaas. 

20 Is al bekend wat  het advies van de ARO op 29 
mei jl.  is geweest? 

De ARO heeft positief geadviseerd. 

22 Wij  missen een reactie van de Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland over de benzinepomp 
midden in  het dorp: Is dit  een risicoperceptie 
die nog acceptabel is tegenwoordig? (m.n. 
aanvoer van brandstoffen) 

De veiligheidsregio heeft  wel op het plan gereageerd, maar  heeft  niets 
opgemerkt  over het tankstation.  Er  mag dan van worden uitgegaan dat  
het tankstation  planologisch op een juiste wijze is geregeld. 


