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1 6 Blz. 99, balans: Overlopende activa.
Kunt  u een specificatie geven van de nog te 
ontvangen bedragen en de nog te ontvangen 
voorschotbedragen specifieke uitkeringen van 
overheidslichamen?

Nog te ontvangen bedragen
Bij  nog te ontvangen bedragen gaat het om bedragen waarvoor per 
31-12 2012 nog een nota of aanslag moet worden verstuurd,  zoals:

- onroerende zaakbelasting 2012
- toeristenbelasting 2012
- de afrekeningen inzake de samenwerking  sociale zaken/Wmo
- verhuur  van enkele gemeentelijke eigendommen

Nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen van 
overheidslichamen
Deze specificatie (verplicht)  kunt  u vinden op blz. 108 bij  de toelichting  
op de balans per 31 december 2012, onderdeel Overlopende activa. 

2 6 Blz. 48,  Onder kengetallen.
Kunt  u toelichten waarom  de subsidie aan de 
muziekschool in  2012   € 7000,00 hoger is dan 
begroot voor 2012?

De muziekschool heeft  een bezwaarschrift  ingediend tegen de 
verlaging van de subsidie in  2012. Essentie van het bezwaar was in  
hoeverre men wel/niet  tijdig  is geïnformeerd en daardoor heeft  kunnen 
inspelen op de voorgenomen bezuinigen van de gemeente. Dit  bezwaar 
is deels gegrond verklaard  voor de periode jan/juli  2012. Dit  heeft  
geresulteerd in  een verhoging van de subsidieverlening van € 7.000.

3 6 Blz. 49 onderaan, Mfc De Boomgaard/Obs De 
Bloeiende Perelaar.

De tekst  in  de jaarrekening 2012 suggereert  dat de schoonmaakkosten 
en het onderhoud hoger is uit  komen te vallen. Niets is minder  waar. 



Hoe verklaart  u de hogere exploitatiekosten
van  € 22.200?

Wij  hebben juist  bespaart  op onderhoudskosten en zijn  bezig 
energiebesparende maatregelen verder door te voeren. Echter  de totale 
exploitatie  van het  MFC gebouw is hierin  meegenomen waar  er 
onderdelen van de exploitatie  in   verrekend zijn  die voor mede 
eigenaren bestemd zijn. Dus de totale elektriciteitskosten en de totale 
schoonmaakkosten. U krijgt  zo spoedig mogelijk  een verduidelijking  
van de exploitatiekosten gemeente Beemster minus de mede 
eigenaren. Zoals de exploitatie  er nu uit  zou zien zouden deze posten in  
1 jaar  tijd  respectievelijk  verdrievoudigd en verzesvoudigd moeten zijn.  
Dit  ter  illustratie.  

4 6 Blz. 50, Brede school Beemster.
Waarom was de bijdrage aan st. Spoor voor de 
Brede School coördinator  niet  geraamd?

Wij  hebben in  de Algemene uitkering  voor dit  doel een bijdrage 
ontvangen van € 23.000. Dit  bedrag is niet  geoormerkt  en daarom niet  
als zodanig opgenomen in  de begroting. Het  moet echter wel 
verantwoord worden aan het Ministerie. Per saldo worden de uitgaven 
gedekt  door de inkomsten.

5 7 Blz. 1, toelichting  investeringsschema. 
Herinrichten  terrein  Bloesemplein.
Waarom is gekozen om het bedrag in  20 jaar  af 
te schrijven i.p.v. 40 jaar?

Wij  hebben de afschrijvingstermijn  afgeleid van artikel  10, 6e lid  van 
de Financiële verordening (Aankoop en vervaardiging van activa met 
een meerjarig  maatschappelijk  nut). Voor herinrichting  van wegen en 
straten geldt  een afschrijvingstermijn  van 20 jaar. In  aansluiting  
hierop hanteren we deze termijn  ook voor de herinrichting  van dit  
terrein.

6 14 Toelichting blz. 1.Beschermd rijksmonument
. De RCE geeft aan het van belang te achten, 
dat na herbestemming van Oostdijk  13  het”  
boerenerf-karakter”  in  stand blijft.  Kan dit  
worden opgenomen in  de vergunning.?

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.  
(conform antwoord aan BPP).


