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1  RC 4 Vragen 

aan pfh  mevr. 

Zeeman 

N.a.v. de  beantwoording van de technische vraag van de RC 

van 20 oktober 2015, mede gezien de crisis- en herstelwet: Hoe 

kan het dat deze (nieuw)bouwprojecten (Hobrederweg 38 en 

Zuiderweg 55) met beide een door de raad unaniem A-punt 

besluit met inachtneming van 2x een wettelijke ter inzage 

legging van 6 weken resp. 5 mnd en 5 mnd en 3 wk nodig 

hebben om tot uiteindelijke toestemming te komen?  

 

Deze vraag zal worden beantwoord door de portefeuillehouder. 

 

2 RC 4 Vragen 

aan pfh  mevr. 

Zeeman 

Heeft u  nagedacht hoe om te gaan met de verordening op de 

wet Geurhinder en Veehouderij?  

 

Deze vraag zal worden beantwoord door de portefeuillehouder. 

 

3 RC 4 Vragen 

aan pfh  mevr. 

Zeeman 

In het kader van de begrotingsraad: Wanneer mogen we  de 

limitatieve lijst gemeentelijke monumenten verwachten als 

voorloper op het voorstel voor het opzetten van een gemeentelijk 

monumentenbeleid? (dit i.v.m. met de kosten die dit met zich 

meebrengt)  

 

Deze vraag zal worden beantwoord door de portefeuillehouder. 

 

4 RC 4 Vragen 

aan pfh  mevr. 

Zeeman 

Mogen wij als raad zeer binnenkort (voor eind 2015 ) een 

voorstel omtrent uitplaatsing veehouderij uit West Beemster 

verwachten van het college? 

 

Deze vraag zal worden beantwoord door de portefeuillehouder. 

 

5 RC 7 Vragen 

aan pfh. dhr. 

Butter 

Moeten we nu reeds met Stadregio in overleg over de 

overdracht van wegen en de gevolgen van deze sluipwegen in 

de appendix van de stadsregio en daarmee kostenverdeling over 

de regio op een andere wijze bevorderen als alleen uit de 

Beemster ruif? 

 

Deze vraag zal worden beantwoord door de portefeuillehouder. 
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6 RC 8 Vragen 

aan pfh. dhr.  

Hefting 

Moet het toezicht op uitgaven decentralisatie en daarmee kosten 

beheersing niet veel beter worden geregeld (bijvoorbeeld met 

een aparte toezichthouder)  om grote risico’s in dit domein te 

verkleinen? 

 

Deze vraag zal worden beantwoord door de portefeuillehouder. 

 

7 Raad Vraag 

aan College 

Gezien de agenda van de Raad, agendapunt 10, 

(subsidieplafond 2016). Is dit geen agendapunt voor de RC in 

een eerdere RC dan de avond van de begrotingsraad?  

 

De procedure voor de bestuurlijke behandeling van dit 

onderwerp is sinds een aantal jaren alleen een agendering voor 

de begrotingsraad. Hiertoe is destijds door de raad zo besloten. 

  

8 Raad 10 Indigo GGZ vraagt subsidie aan. Kunt u aangeven wat zij 

hiervoor doen, dit omdat het om GGZ volwassenzorg gaat. 

De aanvraag betreft subsidiëring van cursus(sen) voor kinderen 

van verslaafde ouders en van ouders met een psychisch 

probleem. De activiteit richt zich op het voorkomen van het 

ontwikkelen van psychosociale problemen bij kinderen van 

ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen door de 

ouder-kindrelaties te versterken, kinderen meer inzicht te geven 

in de thuissituatie, de coping vaardigheden van kinderen (en 

ouders) te verstevigen en de omgeving van informatie te 

voorzien. Deze cursus(sen) worden al meerdere jaren 

gezamenlijk door d regiogemeenten gesubsidieerd. 

 

9 Raad 11 Kunnen de begrafenisrechten kostendekkend worden gemaakt? 

En wat is het verschil hierin? Blz 13 

 

De mogelijkheid om de begrafenisrechten kostendekkend te 

maken is er, de keuze is aan u als Raad.  

De lasten zijn voor 2016 begroot op € 87.398 en de baten op      

€ 55.000. Het verschil heeft met name te maken met het 

herinrichten van de begraafplaats en bijbehorende investering.  

 

10 Raad 11 Zijn de legeskosten RO wel voldoende kostendekkend? 

 

Er is nog kortgeleden een onderzoek gedaan naar de 

kostendekkendheid van de WABO leges, met als conclusie dat 

deze kostendekkend zijn.  

 

11 Raad 11 Kunnen we met vergaande scheiding afval het tarief naar het 

vast kosten deel wettelijke taken terug brengen? En daarbij de 

lasten voor de burger lager te maken? 

Bij verregaande afvalscheiding is er winst te behalen op de 

verwerkingskosten, deze zullen afnemen. De overige kosten 

blijven ongeveer gelijk en zijn niet beïnvloedbaar door een nog 
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 betere afvalscheiding. 

. 

12 Raad 11 Hoeveel kan een bibliotheekfunctie zoals in  Waterland aan 

kosten reductie betekenen?   

 

Hier is pas een precies antwoord op te geven als Karmac om 

een officiële offerte wordt gevraagd. In ieder geval dient er met 

de volgende (kosten)aspecten rekening te worden gehouden: 

- De huur van het pand blijft bij elke bibliotheekaanbieder 

hetzelfde. Deze post blijft intact, tenzij voor het 

bibliotheekpand een andere oplossing wordt gevonden. 

- Karmac is niet aangesloten op de landelijke infrastructuur. 

Dit betekent dat bij Karmac diensten zoals het 

interbibliothecaire leenverkeer (boeken uitwisselen tussen 

vestigingen; Karmac koopt boeken op aanvraag als deze 

niet te duur en te specialistisch zijn) en Boekstart 

(leesontwikkeling jonge kindjes) komen te vervallen.  

- Karmac werkt met modules; de gemeente bepaalt welke 

bibliotheekfuncties worden afgenomen. De totaalprijs (en 

eventuele kostenbesparing vergeleken met Bibliotheek 

Waterland) is afhankelijk van de vraag van de gemeente.  

- Commerciële bibliotheekaanbieders werken vaak met een 

meerjarig contract. 

 

13 Raad 11 Is het verantwoord om van leden van de bibliotheek die het zelf 

goed kunnen betalen een hogere eigen bijdrage  te verlangen 

zodat zij als gebruiker deze kosten zelf dragen binnen de 

wettelijke termen. (87% van bewoners in landelijk gebied maken 

er geen gebruik van) 

 

Deze vraag zal worden beantwoord door de portefeuillehouder. 
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14 Raad 11 Kan de groenvoorziening o.b.v. maatwerk en hoge inzet van 

bewoners (los van CROW methode) sterk qua jaarkosten 

worden teruggebracht? En welk effect heeft dit op  de 

werkvoorziening van medewerkers Baanstede? 

 

Indien er een grote inzet van bewoners (dus procentueel veel 

bewoners op het totale inwonersaantal) in het onderhoud aan 

groen wordt gedaan kunnen mogelijk de jaarlijkse kosten aan 

onderhoud worden teruggedraaid, en daarmee ook de inzet door 

de medewerkers van Baanstede worden verminderd. 

Met 14 bewoners is op dit moment een contract afgesloten voor 

het beheren van snippergroen. Dit aantal is veel te weinig om te 

spreken van een verlaging van de jaarkosten op onderhoud door 

inzet van burgerparticipatie. 

 

  

  


