
FORMULIER  TECHNISCHE  EN  POLITIEKE  VRAGEN  RAADSCOMMISSIE  

DATUM  VERGADERING : 11 juni  2013   PARTIJ :  CDA DATUM  
BINNENKOMST  VRAGEN : 5 juni  2013

NUMM
ER

AGENDAP
UNT

VRAAG ANTWOORD

Kadernota/
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Wij  vonden de uitgaven t.b.v. de 
samenwerking  met P. niet.  Bijv.  voor 
Ict/frictiekosten personeel

Deze uitgaven in  2012 voor de ambtelijke samenwerking Beemster – 
Purmerend ad. € 56.700 zijn  verantwoord bij  programma 9. Zie de 
toelichting  op de belangrijkste verschillen tussen de begroting ná 
wijziging en realisatie voor bestemming.
In  2012 zijn  voor de ambtelijke samenwerking  per 1 januari  2014 enkel 
voorbereidingskosten gemaakt  (zoals ondersteuningskosten) en nog 
geen integratiekosten (zoals voor ICT) en frictiekosten.

idem Startnotitie  Speelvoorzieningen wordt  in  2013 
‘uitgevoerd’: wat  bedoelt  u daarmee precies? 
Wordt  de nota omgewerkt  tot  een nota van 
aanpak, of worden de voorzieningen en 
reparaties ook daadwerkelijk  nog dit  jaar  
uigevoerd?

Wij  hebben in  onze vergadering van 7 mei 2013 een besluit  genomen 
over het vervolgtraject. Dit  besluit  kunt  u inzien.

 idem Eindafrekening Beemster 400 jaar  komt  pas 
tot  ons in  mei/juni  2014; waarom duurt  dit  
anderhalf  jaar  na het feestjaar?

Nog niet  alle facturen van geleverde diensten zijn  ontvangen.

 idem Jaarstukken (blz. 58) Er  is in  2012 in  het 
voorjaar  een tevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd onder WMO-cliënten; graag lezen 

Er  is wel een enquête geweest maar  de resultaten zijn  op dit  moment  
nog niet  bekend



we iets over de uitkomsten

Raad: project 
Spelemei

De Beemster Compagnie gaat nu in  zee met 
Kuin  BV: 1e  zijn  er meerdere offertes 
aangevraagd?
2e Neemt Kuin  BV dit  project nu over van de 
Beemster Compagnie of voert  Kuin  dit  project 
uit  voor de Compagnie?

De Beemster Compagnie is niet  betrokken bij  de woningontwikkeling  
op de Spelemei en dus geen opdrachtgever of grondverkoper. De 
gemeente Beemster is verkoper van de grond. Het  terrein  is samen met 
andere locaties in  Zuidoostbeemster eerder via een competitie  aan de 
Lindengroep, , Bouwfonds en Ymere aangeboden. De winnaar  Ymere 
heeft zich uiteindelijk  teruggetrokken. De bereidheid van Kuin   om 
grond in  De Nieuwe Tuinderij  af te nemen onder voor De Beemster 
Compagnie gunstige voorwaarden, is voor de gemeente aanleiding 
geweest om samen met Kuin  de ontwikkeling  van de voormalige 
Spelemei-locatie te onderzoeken. De onderhandelingen hebben 
uiteindelijk  geresulteerd in  het voorgestelde woningbouwprogramma 
en met bijbehorende grondopbrengst..  

Blz. 15 
kadernota

Verlaging kosten voor BEEJEE-gebouw: 
waarom wordt  daar geen post voor opgevoerd?
En aansluitend hierop: wij  dachten dat  het 
College van zins was dit  gebouwtje af te 
stoten?

Zie blz.8 van de Kadernota Programma 2. (onderdeel van het 
strategische Plan van Aanpak).


