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1 7 “huis der 
gemeente”

Artikel 108 jo. 147 gaat naast de mogelijkheid die 
de gemeenteraad heeft om besluiten omtrent 
trouwlocaties te delegeren aan het college, ook 
over de vergaderplaats van de gemeenteraad. 
Is dit gedeelte of dit hele artikel uit dit voorstel te 
halen? Een besluit over de vergaderplaats van 
de Raad houden we graag aan de raad. 
(trouwlocaties en vergaderplaats zijn zeer 
verschillende (onverenigbare?) zaken)

U wordt in dit voorstel niet gevraagd ook deze bevoegdheid te delegeren. 
Ter volledigheid is dit wel genoemd, maar nu wordt u slechts gevraagd in 
te stemmen met de delegatie van de aanwijzing van de trouwlocaties aan 
het college.

2 7 Zijn de echtverbindingen die in de Herenhuis of 
in de achtertuin van het Heerenhuis zijn gesloten 
nu wel rechtsgeldig?

Huwelijken en geregistreerd partnerschappen, die in het verleden zijn 
gesloten op een door het college aangewezen trouwlocatie zijn 
rechtsgeldig. Doordat de locatie waar de huwelijken zijn gesloten 
voldeed/voldoet aan de eisen die artikel 147 van de Gemeentewet stelt is 
het gesloten huwelijk rechtsgeldig.(Dit betreft o.a. de waarborging van de 
toegankelijkheid, de openbaarheid, de bekendheid van de locatie als 
trouwlocatie en er moeten regelmatig huwelijken –gaan worden 
voltrokken) 
Dit blijkt ook uit soortgelijke situaties in andere gemeenten.
Overigens blijkt de rechtsgeldigheid met terugwerkende kracht vanuit de 
praktijk doordat er in de afgelopen jaren gemeenten zijn geweest waar 
deze situatie zich ook heeft voorgedaan (b.v. recent Schermer).
 

3 7 In de voorwaarden (zie Bijlage) wordt bij de 
eerste bullit gesteld dat boten afgemeerd moeten 
zijn op het grondgebied van Beemster om als 
trouwlocatie te kunnen dienen. In de tweede 
bullit worden schepen uitgesloten als locatie. 

Dit geeft inderdaad verwarring. De voorwaarden zoals die staan vermeld 
zijn overgenomen van het algemene advies van de VNG. In grote 
gemeenten, m.n. steden zijn schepen die alleen nog maar aangemeerd 
liggen en niet meer varen (b.v. een restaurant of hotelschip) die ook door 
de gemeente aangewezen zijn als trouwlocatie. In die zin zijn het eigenlijk 



Hoe zit het nu? geen schepen meer maar worden ze als gebouw aangemerkt. In 
Beemster is deze situatie niet aan de orde en zal waarschijnlijk gelet op 
de ligging van onze gemeente ook niet aan de orde komen. Daarom lijkt 
het ons beter om bij de eerste bullit de tekst tussen haakjes weg te laten 
(voor boten ‘……..’ de gemeente Beemster)
Wij zullen de tekst van de bijlage bij dit advies hierop aanpassen.

4 9 Onlangs verscheen de benchmark rioleringszorg 
2013 van het VNG. Als een van de weinige 
gemeentes blijkt Beemster geen gegevens voor 
de benchmark te hebben aangeleverd. 
Kunt u aangegeven waarom Beemster als een 
van de weinige gemeentes geen gegevens heeft 
aangeleverd?
Kunt u voor de raad vergelijkbare gegevens als 
nog aanleveren?

In 2012 hebben wij een GRP opgesteld met actuele gegevens over de 
rioleringzorg waarin de benchmark gegevens van 2012 in zijn verwerkt die 
voor Beemster relevant zijn en waren. In 2013 is ons weer gevraagd mee te 
doen met de benchmark, maar daar zijn we niet op in gegaan doordat: 1. wij 
net het nu actuele GRP hadden vastgesteld. 2. dat uit de vorige benchmark 
weinig en niet veel nuttige informatie voor het GRP Beemster naar voren is 
gekomen. 3. een reden was dat het meedoen aan de benchmark relatief duur 
is voor Beemster en wij op basis van de vorige twee redenen daardoor kosten 
hebben bespaard.

Uw vraag om toch nog vergelijkbare gegevens alsnog aan te leveren kunnen 
kan op dit moment niet beantwoord worden omdat niet duidelijk is wat u 
precies bedoeld om wat voor gegeven specifiek u doelt. Zoals al gezegd zijn 
de benchmark gegevens van 2012 in het actuele GRP verwerkt.

5 11 Uitkeringsfraude. Onlangs verschenen artikelen 
in de NHD over langdurige uitkeringsfraude in 
Beemster. Opvallend zijn de lange periodes van 
zowel de fraude op zich en die tussen de 
melding en het ondernemen van daadwerkelijke 
actie om de fraude stop te zetten. Wij betreuren 
deze gang van zaken.
Kunt u aangeven welke maatregelen u heeft 
genomen om fraude zo mogelijk eerder te 
signaleren? En het moment tussen signaal en 
actie te bekorten.

Het onderzoek naar fraude start op het moment dat er signalen 
binnenkomen. De aard van signalen kan echter verschillen.
Sommige zaken zijn sneller “hard” te maken dan andere zaken en fraude 
onderzoeken dienen zorgvuldig  plaats te vinden.
Als er sprake is van een anonieme tip wordt deze ook direct onderzocht. 
Soms is er nog niets te vinden en krijgt deze zaak een lagere prioriteit. 
Zolang de klant uitkering heeft, wordt de anonieme tip op z’n tijd nog wel 
nagelopen.

Als er eenmaal vermoeden van fraude is (geldt voor alle zaken) dan vindt 
zorgvuldig onderzoek plaats en afhankelijk van de vorm van fraude kan dit 
soms behoorlijk wat tijd in beslag nemen om de bewijslast rond te krijgen. 

In deze specifieke fraudezaak ging het om een anonieme tip van 



samenwoning. Toen deze zaak nader onderzocht werd kwam men ook 
andere fraude op het spoor. Dat is vooraf niet in te schatten.

6  11 Welke acties zijn er ondernomen om het geld uit 
bovenstaande fraude terug te vorderen? En 
denkt u dat dit gaat lukken?

Er wordt inmiddels terugbetaald op de vordering.
De hoogte van de aflossing is echter afhankelijk van de betalingscapaciteit 
van de klant. We doen ons best om het fraudebedrag volledig te innen.

7 13 In het voorstel tot het aangaan van een Regeling 
Zonder Meer geeft u op blz. 2 aan dat de 
gemeenteraad geen verder bevoegdheden heeft 
om inhoudelijk iets over de RZM of bijbehorende 
dvo’s te besluiten. Op grond waarvan komt u tot 
de conclusie dat de raad geen verdere 
bevoegdheden kent?

Voor het afsluiten van RZM dient de gemeenteraad om toestemming te 
worden gevraagd (is de RZM in strijd met het recht of algemeen belang?). 
Dit   staat   in   de   Wet   gemeenschappelijke   regelingen   opgenomen.   Het 
instellen   van   een   gemeenschappelijke   RZM   en   het   afsluiten   van 
bijbehorende   dienstverleningsovereenkomsten   (dvo's)   zijn   echter   een 
collegebevoegdheid.   De   dvo's   worden   uiteindelijk   dan   ook   door   het 
college vastgesteld.
Het   betreft   hier   uitvoering   van   door   de   raad   vastgesteld   beleid   en   is 
daarmee een bevoegdheid van het college. 

8 13 Waarom wordt de raad alleen het alternatief 
RZM voorgelegd? En niet meerdere 
alternatieven met een voorkeursalternatief?

In de gehele regio ZaanstreekWaterland moet in januari 2014 hetzelfde 
besluit met betrekking tot de juridische samenwerkingsvorm in het sociale 
domein worden genomen. De regionale samenwerking wordt al een jaar 
lang   voorbereid.   Hiervoor   hebben   in   2013   ook   diverse   bestuurlijke 
conferenties  plaatsgevonden,  waarbij   alle  portefeuillehouders  aanwezig 
waren. Gezien het feit dat het proces voorbereiding transities door moet 
kunnen gaan, moesten al diverse voortgangsbesluiten worden genomen. 
Eén van deze besluiten betrof de juridische vorm van de samenwerking, 
waarbij is gekozen voor de lichtste vorm, namelijk de RZM. Dit is dus een 
voorbereidend   besluit   van   de   portefeuillehouders   (en   dus   colleges) 
geweest. Uw raad is door middel van presentaties en brieven over onder 
meer dit traject op de hoogte gehouden.

RAAD  

1 7 Ingekomen 
stukken

Brief 2: Jubileumboek
Op welke voorwaarden is de garantiesubsidie 

Bij het opstellen van de eerste begroting is gebleken dat er een tekort zou 
zijn van € 51.000,. Daarop is besloten de garantiebijdrage (tekortbijdrage) 



voor het boek afgegeven?
En is er aan die voorwaarden voldaan?

af te geven. Hierbij is eigenlijk één voorwaarde gesteld, namelijk dat 
Stichting Uitgeverij NoordHolland (maar ook gemeente) zelf fondsen en 
stichtingen zou gaan benaderen voor aanvullende subsidie. Door het 
binnenhalen van aanvullende financiering, zou de garantiebijdrage niet 
volledig ingezet hoeven worden. Aan deze voorwaarde is voldaan, 
aangezien in totaal een bedrag ter hoogte van € 79.540, aan aanvullende 
financiering is ontvangen voor het project.

2 Nota 
bodembeheer

De vraag van de heer de Waal ging niet over wat 
de kleur op de kaart aangeeft, maar om de 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Conform 
het kaartje zou nu op het gehele gebied slib 
klasse industrie kunnen worden toegepast. De 
raad heeft tot heden geen besluit genomen om 
van het gebied een industrie of bedrijventerrein 
te maken. Wel is voor het gebied eerder in de 
raad een stip aan de horizon aangegeven. Hierin 
is een mix van wonen, werken en recreëren als 
uitgangspunt opgenomen. Het is toch niet de 
bedoeling dat het gehele gebied nu wordt 
vrijgegeven voor toepassing (licht) verontreinigd 
slib mogelijk in strijd met de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en 
recreëren en de in het bestemmingsplan 
aangegeven overgrote deel agrarisch gebruik in 
het gebied.

De kleur op de kaart geeft alleen aan dat dit de mogelijkheid zou kunnen 
bieden om slib klasse industrie te mogen verwerken. En natuurlijk is het 
niet de bedoeling dat het gebied in zijn geheel vrij gegeven wordt voor de 
slib verwerking. Als de raad in de toekomst of in het heden besluiten 
neemt over de ontwikkeling in dit gebied, is dat leidend.


