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1 JR blz 4 Hypothecaire geldleningen aan personeel. Staan 

die beschreven? Welk deel van de 1M Euro betreft 

dit? En hoe gaat dit verder nu de ambtenaren op de 

loonlijst van P’rend staan. 

 

De individuele leningen staan niet beschreven in de jaarstukken. Dit zou zeer 

ongebruikelijk zijn. 

Het saldo van deze leningen bedraagt per 31 december 2013 € 852.578,43. 

Het feit dat een groot deel van het personeel vanaf 1 januari 2014 in dienst 

getreden is van de gemeente Purmerend heeft hierop geen invloed. De 

overeenkomsten zijn gesloten door de gemeente Beemster, en de gemeente 

Beemster is niet opgeheven. In de voorwaarden stond niet dat bij 

uitdiensttreding de hypotheek diende te worden afgelost.  

2 JR blz 36 Wanneer en hoe wordt de restant besparing  (van 

de toegezegde besparing van 100K - 36K Euro 

gerealiseerd) voor het omvormen van groen naar 

onderhoudsgroen gerealiseerd? 

 

Alle omvormingen die voorgesteld zijn in het Beeldkwaliteitplan Groen, die 

door de raad in 2012 is vastgesteld, zijn in 2013 gerealiseerd, behalve de 

omvorming van de gemeentetuin. Daarvoor worden op dit moment 

voorbereidingen getroffen om die onderhoudsarmer te maken. Het budget 

voor het omvormen van het groen is door het o.a. efficiënt aan te pakken en 

door  inzet van burgerparticipatie, niet in zijn geheel nodig gebleken. De 

structurele besparing van € 100.000 is in 2014 volledig gerealiseerd conform 

het voorgestelde en vastgestelde beleid. Momenteel wordt het huidige 

groenbeleid uitgevoerd als afgesproken en deze zal in de zomer van dit jaar 

geëvalueerd worden. Hiervan zullen de resultaten uiteraard met u gedeeld 

worden.  
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3 JR blz 10 Omnibus enquête. In de cie vergadering van 27 mei 

is door mevr Zeeman gesteld dat de Omnibus 

enquête binnen afzienbare tijd weer wordt 

gehouden – i.v.m. de veranderagenda. In de 

jaarrekening wordt echter verwezen naar de 

volgende editie in het jaar 2017. Wanneer wordt hij 

nu gehouden?   

Wij kunnen het jaartal van 2017 niet terug vinden. Voornemen is om in 2015 

opnieuw aan de Omnibusenquete mee te doen.  

4 JR blz 17 Restant 5K Euro van budget aan alg uitgaven 

jongeren -/jeugdwerk. Is dit structureel? Indien ja, 

graag toevoegen aan het krappe budget voor CLUP. 

Of is dit een besparing op dat budget? 

Dit maakt onderdeel uit van een structureel budget waaruit zowel de subsidie 

aan het buurthuis Zuidoostbeemster voor jeugd en jongerenwerk betaald 

wordt als waarop Clup aanspraak kan maken. Soms blijft hiervan wat over. Dit 

is niet structureel 

5 JR  Per programma staan ook de voor- en nadelen 

benoemd. De VVD-fractie stelt het op prijs om bij 

afwijkingen groter dan 20K Euro in het vervolg aan 

te geven of hier sprake is van een incidentele 

afwijking of een structurele afwijking. 

 

Wij onderschrijven het voordeel van een dergelijke indicatie en zullen ernaar 

streven bij de jaarrekening van 2014 een kolom toe te voegen, waarin dit 

wordt aangeduid. 

6 JR blz 49 De 10K Euro aan kermis kosten van de gemeente 

die extra moeten worden opgebracht door St. BG 

en/of de horeca is (nog) niet gerealiseerd. Daarom 

wordt hier “het verlies genomen” in 2013. Het is  

echter een structurele post. Hoe is dit nu verwerkt 

in 2014 en verder? En wat is de stand van zaken 

voor de kermis in 2014? 

 

Het 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 Beemster 

Feestweek (inclusief de kermis). Deze taakstelling was in 2013 nog niet 

gerealiseerd. Wij zijn in gesprek met alle partners (BG, Horeca en 

kermisexploitanten), die participeren in de Beemster Feestweek, om deze 

taakstelling te realiseren. De verwachting is dat de taakstelling in 2014 wordt 

gerealiseerd. 
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7 JR blz 2 Niet gerealiseerde huur SKB in 2013 is 40K Euro. 

Ook in 2012 is al 20K Euro afgeboekt. Is dit 

structureel? Wat is de stand van zaken voor de 

huur 2014 – wordt deze nu wel geïnd? In de jaren 

2014 en verder wordt 70K Euro als marktconforme 

huur begroot. Echter, in voorgaande jaren is dit niet 

gelukt. Sterker nog, er is fors op afgeboekt. Hoe 

reëel is de 70K Euro aan huur vandaag de dag voor 

2014 en verder? 

 

Sinds uw raad opdracht heeft gegeven om de huur kostendekkend te 

budgetteren, naar aanleiding van het project Herstructurering 

Accommodatiebeleid, is dit zeer moeilijk is gebleken voor SKB om daar 

invulling aan te geven. Vervolgens heeft u tegelijkertijd opdracht gegeven om 

in gesprek te gaan met SKB om een oplossing te vinden. Wij zijn hiermee 

voortvarend aan de slag gegaan. Echter, dit is een zeer complexe situatie die 

wij daarom in het project Vastgoed- en Accommodatiebeleid (VAB) als een 

belangrijke thema en actiepunt hebben opgenomen. Wij zijn continue in 

gesprek met SKB en zullen u eerdaags via de voortgangsrapportage en 

wellicht een andere formele weg op de hoogte houden. Wij denken een 

oplossing te kunnen vinden met SKB in 2014.  

8 JR blz 3 Dubieuze debiteuren voor 39 Euro. Wie zijn dit? 

Is dit (deels) de 17,7K Euro kwijtschelding van blz. 

67? 

Nee dit heeft niet te maken met de 17,7K kwijtschelding.  

Het betreft een openstaande post m.b.t. de asbestsanering in 

Zuidoostbeemster als gevolg van een brand in 2011. Voor de kosten van de 

asbestsanering is de eigenaar van het verbrande object aansprakelijk gesteld 

en is een rekening gestuurd. Er zijn diverse betalingsherinneringen verstuurd. 

Normaal gesproken gaat de vordering dan naar de deurwaarder. De 

(voormalige) eigenaar is echter tot op heden niet meer te traceren. In overleg 

met de accountant is de post daarom toegevoegd aan de voorziening 

dubieuze debiteuren. Zodra de eigenaar weer wordt getraceerd, zal alsnog 

worden geprobeerd deze vordering te innen. 

9 JR blz 17 CJG huur voor 2012 is betaald in 2013. Wat is de 

stand van zaken met betrekking tot de 

verschuldigde huur 2014? 

 

De facturen worden door de afdeling Vastgoed behandeld conform de 

financiële werkprocessen in Purmerend. CJG zal namens Beemster ook een 

factuur(en) krijgen en deze zullen net als iedere huurder zakelijk benaderd 

worden mbt betalingsgedrag. De eerste termijn is op dit moment nog niet 

voldaan. 
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10 JR blz 48 Hogere kosten leerlingenvervoer. Kunt u dit 

verklaren? Is dit structureel – aangezien u dit 

wederom noemt op blz 69 bij de risico’s? 

 

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. 

 

11 JR blz 48 Wat wordt er gedaan aan de structureel hogere 

kosten van het MFC? Voor 2014 is wederom een 

tekort begroot – deels door huuropbrengst 

verhoging. Hoe gaat u dit structurele tekort verder 

oplossen? 

Door de ingewikkelde (technische) opstartfase van het MFC met diverse 

gebruikers en drie eigenaren heeft de gemeente in het begin van deze fase 

veel de voortrekkersrol op zich genomen. Wij zijn nu bezig om de Vereniging 

Van Eigenaren (VVE) beter te positioneren en zo ook de begroting van de VVE 

/ MFC zo danig in te richten dat ieder zijn verantwoordelijkheid en bijdrage 

helderder, naast de al bestaande verdeelsleutel, heeft. Vervolgens zijn er al 

diverse trajecten opgestart om de beheerkosten naar beneden te brengen. 

Een voorbeeld hiervan is dat er opdracht gegeven is tot een energiescan voor 

efficiënte energiebesparende maatregelen te nemen. Zo ook maatregelen te 

nemen voor de klimaatbeheersing en zo als net genoemd een heldere 

verdeelsleutel in de beheerkosten. Dit zal resulteren in structurele lagere 

beheerkosten. 



NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD    

12 JR blz 45 Natuurspeeltuin in MB. Er wordt jaarlijks 10K Euro 

begroot voor onderhoud. Ook zou de aannemer nog 

een onderhoudsslag plegen. Er gebeurt echter 

niets, de tuin is er bar slecht aan toe en na een 

goeie regenbui staat de boel blank. Wat gaat u hier 

op korte (!) termijn aan doen? 

Voor de oplevering van de speeltuin zijn er al speelschades ontstaan aan de 

diverse onderdelen. Dit was volgens de ontwerper/aannemer ook de manier 

waarop een natuurspeeltuin “zich moet ontwikkelen”. Daarnaast bestaat de  

bovenlaag van de bodem uit kleigrond. Het is gebleken dat gedurende een 

natte periode de bovenlaag verzadigd raakt en daardoor dus bij een hevige 

regenbui water op het maaiveld blijft staan. Dit geeft zo wie zo een slecht 

beeld. In het voorjaar van 2014 is uiteindelijk als maatregel besloten, om 

deze wateroverlast in de natuurspeeltuin te voorkomen, om op diverse 

plaatsen gaten te boren. Deze gaten zijn afgevuld met grind om de drain- 

functie van de bodem te vergroten.  Inmiddels is met een (groen)aannemer 

besproken op welke wijze de natuurspeeltuin meer body (groen) aangebracht 

kan worden. En is een onderhoudsplan opgesteld. Dit alles is gerealiseerd 

binnen het beschikbare budget 

 

13 JR blz 60 Hogere kosten o.a. afscheidslunch: dit is meer dan 

Euro 100 pp extra. Kunt u dit uitleggen? 

Bij deze afscheidslunch hebben medewerkers ook een cadeau ontvangen. 

Ook deze kosten zijn daarin verwerkt. 

14 JR blz 68 Weerstandsvermogen. Toekomstige 

ontwikkelingen. Hoe is deze 70% bepaald van 

“alles” wat mogelijk in de toekomst kan gebeuren? 

de toekomstige ontwikkelingen die hier bedoeld worden betreffen het 

mogelijke risico dat de voorziening voor boventallige medewerkers niet 

voldoende is. Het bedrag en het percentage van 70% zijn gebaseerd op een 

inschatting van de kans dat dit risico zich voordoet 
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15 JR blz 68 Bij de risico’s wordt de samenwerking met P’rend 

niet genoemd. U heeft pas uitgelegd waarom: er 

komen geen meer-/minderwerk facturen voor de 

werkzaamheden die zijn overdragen via de 

“takenlijst”. Kunt u aangeven welke EXTRA 

werkzaamheden inmiddels door P’rend aan 

Beemster zijn geoffreerd of mogelijk zelfs al 

uitgevoerd? 

 

In het financieel meerjarenperspectief wordt aangegeven dat er nieuwe taken 

bij komen in het kader van de invoering van de opbouw van een wettelijk 

verplicht stelsel van basisregistraties. Voorbereidingen daarvoor worden 

inmiddels getroffen, in het licht van deze wettelijke verplichtingen.  

Uiteraard wordt ook de toekomstige uitvoering van de drie te decentraliseren 

taken (Jeugdzorg, AWBZ en Participatie) aan Purmerend opgedragen.  

16 JR blz 28 De nieuwbouw is met gemiddeld 100 woningen per 

jaar tot 2020 ingepland. Is deze planning nog 

steeds reëel. Wat is het financiële risico als we 

deze prognose niet halen en hoe is die afgedekt? 

 

Deze risico’s maken onderdeel uit van de risico-inventarisatie, die weer 

medebepalend is voor de bepaling van de hoogte van het 

weerstandsvermogen.  

  


