
FORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHE EN POLITIEKE  EN POLITIEKE  EN POLITIEKE  EN POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE     
 

DATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERING: 10 juni 2014   PARTIJPARTIJPARTIJPARTIJ: BPP DATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGEN: 3 juni 2014 

 

 

NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD    

1 9 jaarstukken 2013 

Progr. 1 

Blz. 10 

Gezien de toename WOZ (gegronde) 

bezwaarschriften:Hoe kan dit worden 

teruggebracht tot redelijke proporties? 

 

Exacte oorzaken zijn niet aan te geven. Dit is overigens in 2013 een 

landelijke ontwikkeling geweest dat het aantal bezwaarschiften is 

toegenomen. Mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn: 

• Het achterblijven van goede marktgegevens; 

• Meer bezwaren van de zgn Woz-bureaus; 

• grote afwijking ten opzichte van de vorige waardepeildatum 

Tegenover de vele gegronde bezwaarschriften staat dat Beemster in 2013 

ook van de Waarderingskamer de kwalificatie ‘goed’ ontvangen heeft. 

Voor 2014 is er een duidelijk terugloop te zien (ook landelijk) en we 

hebben nu 90 bezwaren. Tot nu toe zijn er 25 afgehandeld en hiervan 

waren er 10 gegrond. 

2 9 jaarstukken 

2013 Progr. 2 Blz. 

14 

Kunnen er minder producten GGD worden 

afgenomen zonder de wettelijke norm te 

overschrijden? 

 

Ja, maar alleen mbt de GGD-maatwerkprodukten. Inzake de reguliere 

produkten via de GGD-gemeenschappelijke regeling, daar zijn reeds 

afwegingen gemaakt ten aanzien van de kwaliteit. Verwoord in de recente 

GGD kadernota 2015. 

3 9 jaarstukken 2013  

Progr. 2 Blz. 14 

Is er een evaluatie flexibilisering 

consultatiebureau m.b.t. maken afspraken / 

openingstijden? 

Neen helaas. 

4 9 jaarstukken 2013 

progr. 2 

Blz. 15 

Is in 2014 de huurprijs SKB getrapt verhoogd? 

 

Dit is in de begroting van 2014 inderdaad geborgd. 

5 9 jaarstukken 2013 

progr. 2 

Blz. 16 

Kengetallen ontbreken? Zie bijlage 
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6 10 

Meerjarenperspectief  

Kunt u een toelichting geven op de begrippen: 

Saldo en Begrotingsperspectief? 

Het begrip ‘saldo’ betekent het resultaat van de optelling van een reeks 

bedragen. 

Het begrip ‘begrotingsperspectief’ komt volgens ons niet in de tekst van 

het meerjarenperspectief voor. Wij kunnen dit dus ook niet toelichten. 

7 9 jaarstukken 2013 

progr. 3 

Blz. 19 

Wat is de mogelijke oorzaak afname 

veiligheidsgevoel in de avond? 

Navraag bij de politie leert dat hier geen echt antwoord op te geven is. Het 

aantal woninginbraken is wel gestegen in die periode. Sinds kort is weer een 

daling ingezet. 

  

  


