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In  de door D66 aangeleverde notitie  staat  
onder punt  5 fasering en temporisering van 
nieuwbouw. Kunt  u aangegeven welke 
financiële gevolgen dit  heeft  voor de gemeente? 
Zo ja, kunt  u dit  dan specificeren naar  verlies 
afwaardering, rente verliezen en mogelijke 
andere verliezen?

Neen, de financiële gevolgen kunnen zonder dat  kaders duidelijk  
beschreven zijn  en op deze korte termijn  niet  inzichtelijk  worden 
gemaakt.

2 Raad 
agendapunt  
7

Ingekomen stuk  1: kadernota GGD
De opdracht  voor de GGD is 2,5 % taakstellend 
te bezuinigen. Dit  betekent  een budget van 
€9.959.418,-, zie taakstelling. Toch komt  er via 
de gemeenten €10.005.668 binnen, zie 
overzicht  bijdrage. Dit  is een verschil  van 
€44.000,-. En dat  terwijl  het aantal  inwoners, 
dat de inkomsten bepaalt,  afneemt. Rekent  de 
GGD zich rijk? Kunt  u dit  verschil  verklaren?

In  de begroting 2013 van het GGD is een bedrag van €10.214.788 
opgenomen voor het jaar  2014. De taakstelling  is 2,5% hiervan, wat  
neerkomt  op € 255.370; de autonome ontwikkelingen zijn  niet  
meegenomen in  deze berekening. Daartoe is de bijdrage 
gemeenschappelijke regeling €10.005.668,- (zie blz. 4).
De autonome ontwikkelingen betreffen een loon- en prijsindex; het 
aantal  inwoners heeft  hier  niets mee van doen.
Met  andere woorden: het verschil  wordt  veroorzaakt  door deze 
autonome ontwikkelingen.  

3 idem De GGD gaat uit  van krimp  van de bevolking. 
Voor Beemster -3% (2014).
Graag vernemen wij  of u vindt  dat dit  
realistisch is?

De cijfers die de GGD voor 2013 gebruikt  zijn  een voorlopige schatting  
(8446)
De werkelijke bevolkingscijfers voor Beemster zijn   op 1-1-2012   8719 
en op 1-1-2013   8796.



Kunt  u aangeven hoe het inwoneraantal  van 
onze gemeente zich de komende 5 tot  10 jaar  
ontwikkelt?

Volgens het Regionaal Kompas Volksgezondheid Zaanstreek-
Waterland is de bevolkingsprognose voor Beemster in  2040.  9349. Dit  
is een stijging van 9 % t.o.v. 2011.

Dit  zijn  gegevens van het CBS die door de GGD in  dit  kompas worden 
gebruikt.
De voorlopige schatting  van de GGD voor 2013 is dus vrij  laag en komt  
niet  overeen met de bekende gegevens en is ook gelet op de oplevering 
van nieuwbouw woningen in  Beemster in  2013 niet  realistisch.


