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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 8 N.a.v. de beantwoording op onze technische vraag in de RC van 

10-11-15 verordening op de wet Geurhinder en Veehouderij 

waarin gesteld wordt dat dit zeker € 100.000,- kost. BPP wil hier  

een duidelijke onderbouwing van hebben.  

 

De geschatte kosten van €100.000 zijn gebaseerd op een intern 

memo van Omgevingsdienst IJmond. Dit stuk kan niet openbaar 

beschikbaar worden gesteld, maar ligt wel ter inzage bij de 

griffier. 

2 RC 8 Gemeentes om ons heen stoppen met kerstboominzameling. 

Hoe wordt voorkomen dat begin 2016 bij de inzameling deze 

bomen in onze gemeente ingezameld worden en wij hiervoor per 

boom €0,50 gaan betalen aan de inzamelaar?  

 

Ons is zeer kort geleden, ter oren gekomen dat gemeenten gaan 

stoppen met de kerstboominzameling. 

Purmerend gaat nog 1 jaar door met het inzamelen van 

Kerstbomen. Gemeente Alkmaar (Graft-De Rijp) is dit jaar 

gestopt. Wij willen in ieder geval dit jaar nog de 

kerstboominzameling voortzetten en gaan ons het aankomende 

jaar beraden om wel of niet door te gaan en onder welke 

condities als we wel nog doorgaan. 

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat Beemster altijd al een 

aantrekkelijke gemeente is geweest om kerstbomen bij ons in te 

leveren. Beemster heeft immers jaren lang het hoogste tarief 

voor het inzamelen van Kerstbomen gehanteerd nl. 0,50 

eurocent. Gemeente rondom om heen gaven 0,25 eurocent. Om 

hierop controle te houden of de inzamelaars werkelijk uit 

Beemster komen kost veel inzet. 

3 RC 8 Omgevingswet wordt in 2018 van kracht. Hoe ver is Purmerend 

voor Beemster dit aan het organiseren? 

Er is een werkgroep Omgevingswet gestart. In de werkgroep zijn 

medewerkers uit verschillende afdelingen vertegenwoordigd. De 

werkgroep brengt de consequenties van de nieuwe wet voor 

Beemster in beeld en maakt inzichtelijk wat dit betekent voor 

onze manier van werken en welke veranderingen het met zich 

meebrengt. U word daar vanzelfsprekend over geïnformeerd als 

dit zover is. Informatie geven aan burgers maakt ook deel uit van 

het project. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 RC 9 Wordt er gesproken door HHNK om  de VRI Jisperweg/ 

Rijperweg te verwijderen? (voor BPP is dit niet aan de orde!) 

In de wandelgangen is gesproken door het HHNK om de VRI’s 

bij de onderdoorgangen te verwijderen. Er is absoluut nog niets 

concreet voorgesteld of besproken. Noch ambtelijk, noch 

bestuurlijk. Vanuit Beemster is daar ook geen wens toe geuit. 

 

5 RC 10  Blz 5 groene deel staat verwerking kadernota 2016 moet dit niet 

2015 zijn? 

In de kadernota 2016 is ook een kolom opgenomen voor 

wijzigingen mbt het jaar 2015. In totaal betreft dit een bedrag van 

€ 170.021 -/- voor 2015. De tekst is dan ook correct.  

 

6 RC 10 Wat doet deze toevoeging aan de algemene reserve van het 

resultaat na bestemming met het weerstandsvermogen?  

In de begroting werd rekening gehouden met een stand van de 

algemene reserve van € 3.469.000, in deze tussenrapportage 

komt dit saldo op € 3.790.799. Uitgaande dat de overige factoren 

niet wijzigen zorgt dit hogere saldi voor een ratio van 3,3 ipv 3,15 

in de begroting 2016. 

 

  

  


