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BM04958/1121092 9 Is 1 juni 2014 haalbaar voor subsidie 

aanvragers, dan wel zijn zij voldoende op de 

hoogte met dit beleid dat nog vastgesteld moet 

worden op 27 mei of later als het een B punt 

wordt? 

Alle organisaties hebben de veranderagenda als Concept ontvangen. 

Het voorbehoud is gemaakt dat de notitie op 27 mei in de 

gemeenteraad besproken wordt. Indien u anders besluit worden alle 

organisaties daarvan op de hoogte gebracht.  

 

BM04958/1121092 

9 Blz. 5 Home-start nieuwe stijl, inzet bij alle 

nieuwe gezinnen. Dus 2 organisaties aan de 

keukentafel. Waarom niet meer inzet 

ondersteuning vluchtelingenwerk en bij 

signalering inschakeling Home-start? 

Vluchtelingenwerk geeft kortdurende begeleiding en gaat niet over het 

pedagogisch klimaat. De vrijwilligers van Home-start kunnen beter 

signaleren omdat zij hiervoor een training hebben gehad. 

BM04958/1121092 9 1a Jong (€ 91.000,-: Voorschoolse educatie. Is 

dit voor Beemster gezien de 

bevolkingssamenstelling wel een hoofdpunt qua 

prioriteit. 

Het Home team kan ingeval er ontwikkelings- 

achterstand is dit toch als maatwerk , specifiek 

aandachtgebied adviseren. Home team is dus 

terecht een prioriteit, voorschoolse educatie niet. 

Home-team is een orgaan, onder coördinatie van de gemeente, waar 

specialisten bij elkaar komen om te kijken wat er nodig is om de juiste 

hulp te bieden. Er wordt per casus een regisseur bepaald.  De 

voorschoolse educatie is gericht op de taalontwikkeling van het kind. 

Kinderen met een taalachterstand komen hiervoor in aanmerking.  

De keuze van de prioritering is een politieke keuze. De professionals 

zien het als een gemis dat er geen voorschoolse educatie is, daarom 

hebben zij het gezamenlijk opgenomen in de veranderagenda.  

BM04958/1121092 9 Blz. 6 BSB Professionalisering. Wat als er 

terugloop komt in gebruik maken van de BSB. Er 

is een kleine bijdrage door ouders, verenigingen 

stappen in om op andere wijze inkomsten te 

genereren, deze raken dan weer kwijt. Hoe 

vangen we dit op?  

De BSB is meer dan alleen activiteiten, het is ook de samenwerking 

tussen de gemeente, scholen, CJG en kinderopvang. Een voorbeeld is 

het tot stand komen van de warme overdracht van PSZ naar school. De 

samenwerking dient nog breder opgepakt te worden.  
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BM04958/1121092 9 Blz. 8 tekst bij deelgebied volwassenen .Is 

dezelfde tekst als blz 2 Jong. Klopt deze tekst?  

Thema 1 was eerst één thema, dit is gaande het proces opgesplitst in A 

en B. De basis is hetzelfde, maar de uitwerking is in A gericht op de 

jeugd en in B op de volwassenen. Alle veranderagenda’s zijn apart (wel 

gezamenlijk met alle betrokken organisaties) opgesteld en later in 1 

document samengevoegd.  

Het klopt daarom dat de eerste alinea’s hetzelfde zijn. 

BM04958/1121092 9 Blz. 10 en 13 

Subsidie voor activiteiten met betrekking tot 

dagbesteding stoppen. Over welke verenigingen/ 

organisaties en burgers hebben we het dan?  

Met activiteiten mbt dagbesteding worden bedoeld de activiteiten voor 

WonenPlus. In de toekomst dient geen onderscheidt gemaakt te 

worden in activiteiten voor cliënten van Odion of WonenPlus. De 

subsidie wordt  straks verleend  op basis van de effecten en niet op 

activiteiten.  

BM04958/1121092 9 Blz. 10 vervolg wat is de motivatie om deze 

dagbesteding te stoppen?  

Zie bovenstaand antwoord 

BM04958/1121092 9 Blz. 19 sportkantine voor andere doeleinden 

gebruiken.(commerciëler) Hoe ziet u dit overdag 

in combinatie met activiteiten voor kinderen en 

het schenken van alcohol? Hoe wordt dit 

gecontroleerd?  

In samenspraak met de betrokken partijen zal onderzocht moeten 

worden of dit mogelijk is. Tevens moeten hierin eventuele beperkingen 

besproken en/of vastgelegd worden. Een voorbeeld hiervan is de 

combinatie van activiteiten voor kinderen en het schenken van alcohol.  

BM04958/1121092 9 Som van budgeten is ongeveer € 490.000,- . Dit 

is meer als het huidige subsidie platform. Wat 

zijn de bronnen van deze gelden? 

Het huidige subsidieplafond (2014) en Wmo subsidieplafond 

 

BM04958/1121092    9 De grootste subsidie ontvanger bibliotheek wordt 

niet genoemd ook niet in een bijzin. Wat is uw 

visie daarop gezien voor beleidskader? 

In de diverse bijeenkomsten is de hoogte van het  subsidiebedrag van 

de bibliotheek ter sprake gekomen. Er zijn echter door de verenigingen 

geen concrete wijzigingsvoorstellen opgenomen voor de 

veranderagenda. Daarnaast wordt u op 20 mei geïnformeerd over 

bibliotheek.  
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 7 Politieke vraag: 

Kan wethouder Zeeman de commissie 

informeren op welke wijze en wanneer wordt 

ingesproken op de evaluatie Structuurvisie / 

Provinciale Ruimtelijke Verordening, op welke 

punten wordt ingesproken en wat de rol van de 

raad hierbij is. 

Hierover volgt een separate brief 

  

  


