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1 3) Opmerking nav 

besluitenlijs RC 20-1-15 

PAS er staat programma aanpak stikstof moet zijn 

programmatische  

Aan de raadscommissie zal op 10 februari worden 

voorgesteld om de besluitenlijst op deze wijze gewijzigd vast 

te stellen. 

 

2 

 

 6) Integrale veiligheid Hoeveel woningen die bewoond werden door veelal 

arbeiders zijn in Beemster ontruimd in 2014. Om hoeveel 

personen ging dit in totaal die daar in gevaar worden 

gebracht door de verhuurder omdat de accommodatie 

niet voldeed aan de wettelijke veiligheidseisen? 

 

Er zijn in 2014 geen woningen ontruimd. 

3  6) Integrale veiligheid Is er inzake bewoning in bijgebouwen ook nog 

gehandhaafd in de polder in 2014? 

 

In 2014 is voor één locatie een bestuursrechtelijke 

procedure gestart. 

4 8) Vennootschapsbelasting: Geldt dit ook voor bedrijven waar private bedrijven in 

beginsel niet instappen en die later wel winstgevend 

blijken? Zie afval zorg is pas later door de markt 

opgepakt, nadat de overheid er een bedrijfsmatige 

activiteit van heeft gemaakt.  

 

Ja. De markt is continu aan veranderingen onderhevig. 

Huidige wettelijke taken van de gemeente gaan niet onder 

de vennootschapsbelasting vallen, deze taken mogen alleen 

tegen kostprijs in rekening worden gebracht aan de burger. 

Deze taken zijn dus niet winstgevend voor de gemeente. 

Verder gaat het om de situatie naar de stand van 1 januari 

2016. In beginsel geldt dat als de gemeente voor hun niet 

wettelijke taken in concurrentie treedt met andere 

commerciële partijen, deze door de gemeente uitgevoerde 

commerciële activiteiten onder de Wet 

vennootschapsbelasting gaan vallen.  

 

Inzameling van huishoudelijk afval is een wettelijke taak van 

de gemeente. Als de gemeente dit zelf inzamelt gaat dit niet 

onder de vennootschapsbelasting vallen, ook al zijn er 
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andere spelers op de markt die voor gemeenten het 

huishoudelijk afval inzamelen. Het inzamelen van 

bedrijfsafval is geen wettelijke taak (meer) en gaat derhalve 

wel onder de vennootschapsbelasting vallen omdat er in 

concurrentie wordt getreden met andere commerciële 

partijen. Hier mag de gemeente wel winsten realiseren. Bij 

bedrijfsafval moet een gemeente ook met omzetbelasting 

(btw) factureren wat niet het geval is, bij het in rekening 

brengen van de afvalstoffenheffing aan burgers. (Overigens 

zamelt Beemster geen bedrijfsafval in.) 

 

  

  


