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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 Hoe gaat het met de opvang van de toegewezen statushouders? In oktober had de gemeente Beemster twee gezinnen 

gehuisvest van totaal 10 personen. De huisvesting van een 

derde gezin van zes personen kon door omstandigheden niet 

doorgaan, waardoor we nog 6 statushouders moeten huisvesten 

voor het einde van het jaar. Verwachting is dat dit gaat lukken. 

In totaal zijn er dan drie woningen beschikbaar gekomen voor 

statushouders, op een totaal van 30 vrijgekomen woningen. 

  

2 4/7 Wat is de uitkomst van de enquête over de supermarkt in 

Zuidoostbeemster? 

Deze uitkomst is inmiddels bekend. Momenteel wordt een 

voorstel aan het college en de gemeenteraad voorbereid. Wij 

verwachten dit op korte termijn aan te kunnen bieden. 

 

3 raad 9 Wat is de opbouw van de afvalstoffenheffing voor 1- en 

meerpersoonshuishoudens? (vastrecht, variabel) 

Deze opbouw wordt niet gemaakt. De keuze om twee tarieven 

voor de afvalstoffenheffing te hanteren is meer dan 20 jaar 

geleden gemaakt. Waarschijnlijk is er toen wel een dergelijke 

berekening gemaakt om de tarieven te bepalen. Vervolgens zijn 

de tarieven jaarlijks met een percentage verhoogd of verlaagd. 

De verhouding tussen de tarieven is wel altijd ongeveer gelijk: 

het tarief van een eenpersoonshuishouden is ongeveer 70% van 

het tarief van een meerpersoonshuishouden. 

Er wordt jaarlijks wel naar de verhouding gekeken van de totale 

lasten en baten, aangezien het wettelijk verboden is dat de baten 

hoger zijn dan de lasten.  

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 raad 11 In de programmabegroting 2015-2018 is op bladzijde 27 sprake 

van voorgenomen investeringen voor sportvelden. Kunt u 

aangeven waar deze zijn gebleven in de begroting 2016-2019? 

In de begroting van 2016-2019 is een bedrag opgenomen van 

€200.000, kunt u aangeven om welk sportveld het hier gaat? 

De eerste voorgenomen investering in de begroting 2015-2018 

betreft het vervangen van doelgebieden bij ZOB. Echter, het 

advies van de CSO is om het eerste veld volledig te vervangen 

in 2016 en de goede delen van dit veld te gebruiken voor de 

slechte delen van het tweede veld. Dit is zo verwerkt in de 

begroting 2016-2019 en hier heeft het bedrag van € 200.000 

betrekking op.  

 

  

  


