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1 8 In het stuk staat dat het geen financiële 

consequenties met zich meebrengt. Hoe kan dit in 

deze tijd? Er wordt wel gesproken over 

aanbestedingsregelgeving. 

Dit besluit heeft geen financiële consequenties. Op dit moment, met het 

huidige inzamelsysteem, worden de kunststof verpakkingen in onze 

gemeente nagenoeg kostenneutraal ingezameld en verwerkt. 

Wij gaan ervan uit dat dit zo blijft, omdat de insteek van de wetgever is dat dit 

materiaal zonder kosten vanaf de stoep van de burger moet wordt verwijderd, 

be- en verwerkt. Alle kosten worden dan gefinancierd uit de opbrengsten die 

verkregen worden uit het vermarkten van deze afvalstroom. 

Het vermarkten wordt -indien uw raad hiertoe besluit- uitgevoerd door de HVC 

via een aanbesteding. Met andere woorden: de HVC ontzorgt de 

aandeelhouders (gemeenten) om de vermarkting uit te voeren inclusief de 

aanbesteding. 

Om (minimaal) kostenneutraal te blijven zou het kunnen zijn dat de 

inzameling anders georganiseerd moet worden. Mocht het resultaat van de 

aanbesteding hiertoe aanleiding geven, dan zult u vanzelfsprekend 

geïnformeerd worden over eventuele vervolgstappen. Want onze streven en 

insteek blijft dat dit materiaal kostenneutraal dient te worden ingezameld, be- 

en verwerkt. 

 

2 9 In november 2013 hebben wij gevraagd de 

paracommerciële verenigingen beter in beeld te 

krijgen om hen te informeren in de wijziging van de 

APV Beemster 2012. Zijn deze nu goed in beeld en 

allen uitgenodigd voor de bijeenkomst op 25 juni 

a.s. ?  

Begin 2013 is er naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet een 

inventarisatie gemaakt en is er een nieuw bestand opgezet. Omdat er continu 

wijzigingen voordoen (bedrijven gaan failliet, contactpersonen veranderen etc. 

etc.) hebben wij deze exercitie eind vorig jaar nog eens uitgevoerd om op onze 

nieuwe taak goed voorbereid te zijn. Het hele bestand van 

alcoholverstrekkers is dus zeer actueel.   
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Dit actuele bestand is nu gebruikt om alle alcoholverstrekkers in de Beemster 

uit te nodigen voor de informatieavond. Op dit moment zijn dus alle, bij ons 

bekende, alcoholverstrekkers in beeld en uitgenodigd.  

 

3 9 Hoe is het tekort aan vrijwillige brandweerleden 

ontstaan? (oproep Binnendijks)  

De oproep in Binnendijks heeft geen relatie met een te kort aan vrijwilligers. 

Er is afgesproken met het bestuur dat de sterkte van het korps op niveau 

moet blijven inclusief een “capaciteit” buffer. In totaal zou dat 36 personen 

moeten zijn en op dit ogenblik is dat 32. Nogmaals, het is geen tekort aan 

manschappen, maar het op niveau houden van het korps. 

 

4 10 Is het mogelijk om een tijdspad te ontvangen van 

welke zaken en op welke momenten er 

beslissingen nog moeten worden genomen m.b.t. 

de 3 decentralisaties? (bijv: wanneer moeten wij 

iets beslissen over het vereffeningsfonds?)  

Wat al gedaan is 

• Kaders 3 D’s en beleid Jeugdwet en AWBZ 

• Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg 

• Regionale Samenwerking: Regeling Zonder Meer  en 

Dienstverleningsovereenkomst inkooporganisatie 

• Inkoopuitgangspunten en –documenten regionaal 

• Visie Jeugdzorg 

• Regionale inkoopdocumenten AWBZ en Jeugdzorg 

 

Wat nog komt : september - oktober 

• September: voorstel bezuiniging op de hulp bij de huishouding voorstel 

(wordt óf een apart voorstel óf onderdeel van het beleidsplan AWBZ) 

• September: raadspresentatie financiën en risico’s (waaronder 

Risicoverevening jeugdzorg) 

• September/oktober: Beleidsplan Jeugd  

• September/oktober: Beleidsplan AWBZ  

• Oktober: Verordeningen AWBZ, jeugd en participatie 

• Oktober: Beleidsplan participatie 

• Programmabegroting  
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Uiterste deadlines voor het vaststellen van de beleidsplannen en 

verordeningen: 21 oktober 2014. 

 

5 11 I.v.m. de diverse zorginstellingen in onze gemeente 

hoe verhoud zicht dit tot het woonplaatsbeginsel en 

de kosten? (leerlingenvervoer)  

Wanneer een kind woont in een zorginstelling in Beemster en wordt vervoerd 

naar een school, betaalt Beemster dit vervoer. Als een kind ook regelmatig in 

de feitelijke woonplaats verblijft wordt contact gelegd met deze gemeente, 

waarbij zij verantwoordelijk zijn voor het vervoer van en naar hun gemeente. 

Bij naburige gemeenten wordt het vervoer onderling met de vervoerder 

afgestemd en de kosten verdeeld. Alle scholen waar leerlingenvervoer voor 

geldt bevinden zich buiten de Beemster. Hierbij wordt altijd gekeken  naar de 

dichtstbijzijnde toegankelijke school. 

 

  

  

 


