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1 Jaarrekening 

p.11 

Er zijn geen kosten gemaakt voor een wettelijk 

verplicht onderzoek. Betekent dit dat het onderzoek 

niet is uitgevoerd en wat houdt dat dan in tav de 

wettelijke verplichting? 

Dit onderzoek is inderdaad niet uitgevoerd, omdat de DigiDkoppeling met 

ingang van 1 januari 2014 door Purmerend zou worden gemaakt en beheerd. 

Dit is begin 2014 ook daadwerkelijk gebeurd. Toen heeft wel een audit 

plaatsgevonden, waarbij is meegelift op de audit van Purmerend.  

2 Jaarrekening 

p. 16 

Zijn de kengetallen 2013 beschikbaar: 

Aantal deelnemers jeugd/jongerenwerk 

Aantal kinderen kinderdagopvang 

Zie bijlage kengetallen 

3 

 

Jaarrekening 

p. 23 

Zijn de kengetallen 2013 beschikbaar: 

Aantal uitrukken door brandweer, aantal tbv 

hulpverlening?  

Zie bijlage kengetallen 

4 Jaarrekening 

p.24  

Doorbelaste kosten van kostenplaatsen Staf, 

Grondgebied en TDBZ 

Dit is de vertaling van inzet van uren van medewerkers uit de staf, 

Grondgebied en de TDBZ voor producten in dit programma. Dat levert elders 

minder inzet van uren op, waardoor het budgettair neutraal is voor de 

gemeente 

5 Jaarrekening 

p.34 

Zijn de kengetallen 2013 beschikbaar: 

Ingezamelde hoeveelheden afval 

Ingezamelde hoeveelheden afval 2013 (in ton): 

Restafval:                    1.983 

Gft afval:                      1.397 

Klein chemisch afval:         7 
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6 Jaarrekening p. 

36 

Budget voor omvormen naar onderhoudsarm Groen 

is niet uitgegeven. Welke consequenties heeft dit 

voor meerjarenbudget en kwaliteit 

Alle omvormingen die voorgesteld zijn in het Beeldkwaliteitsplan Groen, die 

door de raad in 2012 is vastgesteld, zijn gerealiseerd. Behalve de 

gemeentetuin waar op dit moment voorbereidingen worden getroffen om de 

gemeentetuin onderhoudsarmer te maken. Het budget voor het omvormen 

van het groen is door het efficiënt aan te pakken en via burgerparticipatie niet 

hoeven om te vormen, niet in zijn geheel nodig gebleken. Daarnaast zijn de 

kosten die geraamd waren om de gemeentetuin onderhoudsarmer te maken 

vanzelfsprekend niet gemaakt. Wij zijn het huidige groenbeleid conform aan 

het uitvoeren en deze zal in de zomer van dit jaar geëvalueerd worden.   

7 Jaarrekening 

p.38 

In de onderste tabel staat dat “ik daar geen 

gegevens over heb”. Wie is ik en waarom 

formuleert ik een doelstelling als er geen gegevens 

zijn. 

Hier is de tekst inderdaad niet juist geformuleerd. Dit had moeten zijn: 

Hiervan zijn geen gegevens beschikbaar. 

8 Jaarrekening 

p.39 

Welke resultaten van doelen zijn in welke mate 

behaald in 2013 van het Ec Actieplan Wland? 

In januari 2012 is het Actieprogramma Regio Waterland geactualiseerd. In 

2013 is maar een gedeelte, in samenwerking met de Kamer van Koophandel, 

een nieuw actie/uitvoeringsprogramma opgesteld. Als gevolg van de grote 

reorganisatie van de KvK is dit niet volledig gerealiseerd. Onderzocht wordt of 

en zo ja hoe er in 2014 een nieuw aangepast programma opgezet moet en 

kan worden. Kort na de zomer zullen wij met een rapportage u verder 

informeren. 

9 

 

 

Jaarrekening p. 

45 

Zijn de kengetallen 2013 beschikbaar: 

Aantal kinderen van buiten MB die deelnemen aan 

Brede Schoolactiviteiten in MB? 

 

De Bredeschool Beemster is een samenwerking tussen alle basisscholen van 

Beemster, SKB en het Centrum van jeugd en Gezin. Er wordt geen postcode 

geregistreerd bij deelname en opgave van kinderen aan activiteiten. Het kan 

dus zijn dat er kinderen uit Middenbeemster deelnemen aan een activiteit 

georganiseerd op de Lourdesschool of omgekeerd. 
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10 Jaarrekening Wat zijn de kosten voor de brede School? Voor de gemeente zijn er geen extra kosten. We hebben een cofinanciering. 

Het Rijk financiert  € 25.423,- en de bijdrage van de gemeente is vastgesteld 

op € 38.540,-. Voor de gemeente Beemster is de cofinanciering gebaseerd op 

de huidige en bestaande subsidies. Er wordt geen extra belasting gedaan op 

de gemeentelijke begroting. 

11 Jaarrekening p. 

47 

Wat is de oorzaak van toename kosten 

leerlingenvervoer? 

Leerlingenvervoer is een open eind regeling, dat betekent dat we begroten op 

basis van de dan bekende gegevens. Enkele nieuwe aanvragen kunnen 

leiden tot een stijging van deze kosten. Bij de begroting 2015 en verder zullen 

deze resultaten ook meegenomen worden bij de inschatting van de 

toekomstige uitgaven. 

12 Jaarrekening 

p.62 

Renteresultaat, kunt u ( nog eens) uitleggen waar 

we deze rente mee verdienen en waarom de 

fluctuaties tussen begroting en realisatie zo groot 

zijn 

Voor een antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de in de jaarstukken 

2013 opgenomen bijlage “Toelichting op de reserves”, onderdeel Reserve 

egalisatie renteresultaten”, bladzijde 127 en 128. 

13 Jaarrekening 

p.83 

Welk financieel belang kent het college toe aan 

de verbonden partij  Vof Beemster Compagnie , 

waarom ontbreekt zij in de tabel van belangrijkste 

verbonden partijen en komt zij wel terug in de 

toelichting?  

de vof De Beemster Compagnie is niet in de tabel opgenomen, aangezien er 

geen sprake is van een jaarlijkse bijdrage, zoals bij de andere verbonden 

partijen. Aangezien de vof De Beemster Compagnie wel een verbonden partij 

is, is deze wel in de toelichting opgenomen. Het financieel belang is, evenals 

bij de overige verbonden partijen, niet opgenomen.  

14 Jaarrekening Heeft het  college de risico’s getoetst voor de 

hoofdelijke aansprakelijk voor Vof Beemster 

Compagnie? 

In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de mogelijke risico’s opgenomen, 

die gebruikt worden bij het bepalen van het noodzakelijke 

weerstandsvermogen. 

15  Meerjarenpersp 

p.11 

Welk nieuw feit heeft zich sinds de 

kredietverhogingsaanvraag en wanneer 

voorgedaan mbt niet terug te vragen BTW 

uitrukpost brandweer? 

 

Bij de behandeling van de aanvraag voor een hoger krediet heeft de 

portefeuillehouder al een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven: hij heeft kenbaar 

gemaakt dat mogelijk ook de Btw voor rekening van de gemeente zou komen 

en dat hij ervan uit ging dat de gemeenteraad in dat geval daar impliciet mee 

instemde. 
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16 Meerjarenpersp 

p. 15 

Kunt u (nog eens) uitleggen hoe de verkoop van het 

NUON-aandelen (waardepapier met 

dividendpotentieel) leidt tot winst voor de 

gemeente door omzetting in euro’s met 

rentepotentieel? 

Waar op de balans staan deze aandelen? 

 

Gemeente Beemster heeft 3.128 aandelen in de NV Houdstermaatschappij 

EZW (hierna EZW).  

EZW is houder van de NUON aandelen. In juni 2009 is besloten de aandelen 

in het productie- en leveringsbedrijf te verkopen. De aandelen NUON m.b.t. tot 

het netwerkbedrijf zijn nog in bezit van EZW en hierover wordt nog steeds 

dividend ontvangen. 

De opbrengst in verband met de verkoop van de NUON-aandelen inzake het 

productie en leveringsbedrijf werd/wordt door EZW als dividend uitgekeerd 

aan de gemeente en toegevoegd aan de algemene reserve. 

De verkoop van deze aandelen betekent een lagere jaarlijkse 

dividendopbrengst van EZW. De dividendopbrengst is echter wel afhankelijk 

van het resultaat van het NUON netwerkbedrijf en is dus niet zeker. 

Door de opbrengst hoeft de gemeente zelf minder te lenen (integrale 

financiering). Dit betekent dus structureel lagere rentelasten. 

Op de balans staan de aandelen EZW onder de balanspost Financiële vaste 

activa, onderdeel Kapitaalverstrekking aan deelnemingen. 

  

  

 


