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1 14 
Ontvlechting  
TD

Er  wordt  een bedrag van €58.000 uit  de 
algemene reserve gehaald. De 
begrotingswijziging is bijgevoegd. Maar  wat  is 
de stand van de algemene reserve na 
uitneming van voorgesteld bedrag?

Het  saldo van de algemene reserve per 31-12-2012 is €4.481.354 
(JR2012). Er  is reeds besloten tot  onttrekking  van de volgende 
bedragen: samenwerking  €133.000 (restant  van gevoteerde €190.000), 
€30.000 voor een gemeentelijk  verkeer- en vervoersplan, €658.000 voor 
de rente ZOB II,  maximaal  € 340.000 t.b.v. het waterplan,  €55.000 voor 
de Nachtegaal en €250.000 voor het duurzaamheidsbeleid. Na aftrek  
van dit  alles (en de onttrekking  voor de ontvlechting  van de TD van 
€58.000) is de stand van de algemene reserve €2.946.354.

2 6 van de 
Raad 
Ingekomen 
stukken

Stuk  9: driemaandelijkse rapportage over 
samenwerking.
In  het aangenomen stuk  van september 2012 
wordt  in  bijlage 4 de externe en interne 
communicatie genoemd. In  deze rapportage is 
communicatie niet  opgenomen. Welke reden 
ligt  hieraan ten grondslag? 

Op basis van de genoemde communicatieplannen wordt  momenteel 
gewerkt.  U ziet daar regelmatig  uitingen van langs komen. Wij  hebben 
dit  niet  gezien als een te rapporteren onderwerp.

3 Hoe is het onderzoek naar  dienstverlening in  
Beemster vormgegeven en uitgezet? Hoeveel 
respons was daar concreet op?

Dit  kunt  u terug lezen in  het ter  inzage gelegde document



4 Afvalinzameling: Purmerend is ook 
aandeelhouder bij  HVC. Wordt  er onder kopje 
“Afvalinzameling”  niet  GP Groot bedoeld i.p.v. 
HVC?

Neen. Wij  hebben een contract  tot  1 januari  2014 met HVC voor het 
inzamelen van huishoudelijk  afval. Door een samenwerkingsverband 
tussen G.P.Groot en HVC vindt  de uitvoering plaats door G.P Groot. 
Dat  Purmerend en Beemster aandeelhouder zijn  van de HVC heeft te 
maken met de (eind)verwerking  van afval  en niet  als inzamelaar. In  
eerste instantie  wordt  er gesproken en onderzocht met Purmerend 
doordat  deze zijn  eigen inzameldienst  heeft  en i.r.t.  de aanstaande 
samenwerking  met Purmerend en de efficiëntie opdracht.  HVC heeft, 
zoals gezegd, ook een eigen inzameldienst.


