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1 Jaarstukken CJG kosten zijn in één jaar met € 43.000,00 

gestegen. Is hier een verklaring voor? 

Wordt nog beantwoord zo spoedig mogelijk. 

2 Blz. 7 

onderaan 

We hebben een tekort (baten –lasten) op de 

exploitatie van € 941.173. Pas via onze reserves 

houden we  € 347.151 over: kun/mag je dan 

spreken van een positief resultaat? 

 

Ja. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het in de jaarstukken 

2013 opgenomen Jaarverslag, onderdeel Resultaat en de specificatie van 

het gerealiseerde rekeningresultaat 2013, bladzijde 2. Hier wordt nader 

ingegaan op het resultaat vóór bestemming en het resultaat ná 

bestemming. 

3  Blz. 9 Kwaliteitshandvest: welke doelgroepen 

zijn/worden bevraagd en hoe gebeurt dat? Niet 

via de omnibusenquête 

 

Het kwaliteitshandvest beschrijft wat Beemster van Purmerend verwacht. 

Op onderdelen zullen wij dit toetsen door middel van de Omnibusenquete 

en op andere onderdelen zullen wij van Purmerend vragen hierover verslag 

te doen. Het is ook een levend document dat indien noodzakelijk of 

wenselijk aangepast kan worden.  

4  Algemeen                        U duidt een uitname van reserves aan als een 

bate, een ontvangst. Maar daar word je per saldo 

toch juist weer ‘armer’ door doordat je reserves 

slinken. Of maken we hier een boekhoudkundige 

denkfout? 

 

Zie ook het antwoord op vraag 2. 

De jaarrekening bestaat uit twee onderdelen, namelijk de balans en de 

programmarekening. De balans is een weergaven van de 

vermogenspositie per 31 december van het boekjaar. 

De programmarekening geeft de lasten en baten weer in het betreffende 

boekjaar. Indien in een bepaald jaar per saldo een bedrag wordt 

onttrokken aan de reserves ten gunste van de exploitatie 

(programmarekening) betekent dit inderdaad een verlaging van het eigen 

vermogen. 
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5   Van de Beemster Gemeenschap is € 10.000 

minder ontvangen. Is daar een verklaring voor 

 

Dit bedrag van € 10.000 is een taakstelling die u in 2012 heeft 

vastgesteld en die betrekking heeft op de inkomsten en/of uitgaven van 

de Beemsterfeestweek. Deze taakstelling was in 2013 nog niet 

gerealiseerd. Wij zijn in gesprek met alle partners, die participeren in de 

Beemsterfeestweek, om deze taakstelling te realiseren. 

5a  U begroot de kosten van het leerlingenvervoer  

€ 35.000 te laag. Hoe kan dit, juist bij deze post? 

Begroten doen we op basis van de kennis op dat moment. 

Leerlingenvervoer is een open eind regeling waar we aan moeten voldoen. 

Bij nieuwe aanvragen kan dit dus leiden tot een overschrijding. 

6   Algemeen De wettelijke taak van de gemeente om mensen 

te laten inburgeren is vervallen. Doet de 

gemeente nu ook niets meer op dit gebied? En zo 

ja, hoeveel zijn kosten op dat gebied? 

 

Wordt nog beantwoord zo spoedig mogelijk. 

7 Klachten van burgers Waarom ontbreken over 2013 de kengetallen? Er zijn geen klachten ontvangen. Er zijn wel bezwaarschriften ontvangen. 

Per abuis zijn deze getallen niet toegevoegd. In de bijlage het overzicht 

zoals hier had moeten staan.  

8  Toeristenbelasting Hoe verloopt de controle op deze belasting? De voorbereidingen voor een onderzoek zijn gestart, inventarisatie van de 

mogelijke adressen is er, keuze voor het bureau is gebeurd. De planning is 

dat de daadwerkelijke controles plaats vinden in de 2e helft van het jaar 

9 Groenvoorziening en 

Participatie 

Is er al een evaluatie van het gewijzigde 

‘groenbeleid’. Wij willen graag geïnformeerd 

worden. 

 

De evaluatie staat in de planning (juli augustus) om deze te behandelen. 

Zodra hier resultaten van zijn zult u vanzelfsprekend geïnformeerd worden. 
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10 Meerjarenperspectief 

Blz. 5 onderaan 

Wij zien een stijging van de uitkeringen uit het 

Gemeentefonds voor onze gemeente. Er werd 

toch steeds gezegd dat het (fors)  omlaag zou 

gaan? Ook het ‘Groot Onderhoud’ van het 

gemeentefonds pakt op termijn positief en niet 

negatief uit. 

 

Inmiddels is de meicirculaire ontvangen. Dit ziet er voorlopig (!) weer veel 

minder florissant uit.  

11 Mei-circulaire In hoeverre gaat deze circulaire het perspectief 

voor 2015 beïnvloeden? Kan de pfh. Op 10 juni 

ons bijpraten? 

 

De portefeuillehouder zal hierover iets zeggen tijdens de 

commissievergadering. 

12 Begripsverklaring 

Integratie-uitkering 

Waarin wordt zo’n uitkering geïntegreerd? Waarin 

wordt wat opgenomen? 

 

Dit zijn voormalige doeluitkeringen, die opgenomen worden in een 

integratie-uitkering. 

13 De 4-D’s In hoeverre is de ontschotting totaal? U zegt dat 

ergens, maar volgens ons gaat het niet voor de 

volle 100% op. Graag uw commentaar. 

De ontschotting mag  totaal zijn, maar in regionaal verband wordt 

vooralsnog gekozen om dat in 2015 nog niet zo uit te voeren. 
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14 Stelsel van 

Basisregistraties 

Wij schrikken van deze enorme bedragen –

oplopend naar rond de half miljoen- die deze 

operaties ons gaan kosten. (we dachten overigens 

dat de BAG al afgerond was, c.q. dat we daarvoor 

al grote bedragen gedoteerd hadden) 

Gaat de burger iets merken in positieve zin van 

deze registraties? 

 

De gemeente Beemster staat voor de wettelijke verplichting om het Stelsel 

van Basisregistraties op te bouwen. Dit stelsel van basisregistratie is in 

principe een vervolg op ons E-Beemster project. De BAG is maar een klein 

onderdeel. U moet denken aan alle basisregistraties (WOZ, BAG, WKPB 

(wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen), BGT (Basiskaart Grootschalige 

Topografie), Kadaster, BRO, BRP (Basis Registratie Personen), nu nog GBA, 

NHR (Nederlands Handels Register) etc.) die in dit stelsel een keten 

vormen. Dit staat los van de samenwerking met Purmerend en het is een 

autonome wettelijke ontwikkeling waarop gemeenten zelf weinig invloed 

op kunnen uitoefenen. 

Het doel van het stelsel is een verbetering van de externe dienstverlening 

en interne efficiency. De overheid werkt in totaliteit toe naar de situatie 

waarbij alle gegevens in één bron staan en telkens bij hergebruik wordt 

geput uit die ene bron. Geen schaduwbestanden en verouderde gegevens 

meer en je niet herhaaldelijk hoeven te legitimeren etc. Een ander 

voorbeeld is dat door de consistente registratie, de actuele kaarten en 

foto’s, de vergunningverlening, en handhaving en toezicht , naar 

verwachting een efficiency- en kwaliteitslag gaan maken, wat weer een 

verbetering betekent voor de burger. 

  

  


