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NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD 

1 RC 6 Hoe groot acht het college de kans dat er alsnog een reactieve 

aanwijzing volgt? 

Die kans is nihil omdat de tekst aangepast is naar de wens van 

de provincie. 

2 RC 7 Kan de portefeuillehouder inzicht geven in het functioneren van 

het Dorpsteam? 

De eerste resultaten zijn positief. Het team Dorpszorg doet zijn 

werk als poortwachter. Er is veel afstemming ingeval van 

complexe casuïstiek. Er kan snel gehandeld worden en er wordt  

naar passende (lokale) zorg gezocht en verwezen. De 

deelnemende organisaties zijn vooralsnog enthousiast.   

 

3 RC 7 Kan de portefeuillehouder inzicht geven in het functioneren van 

de WMO-raad? 

Wethouder Hefting zal op deze vraag ingaan bij de behandeling 

van het agendapunt vragen aan de wethouder. 

4 RC 7 Wanneer komt er informatie over de voortgang van transities en 

transformaties? 

Aan u is het voorstel gedaan om hiervoor op 21 april 2015 een 

aparte bijeenkomst te houden.  

5 RC 7 Suggestie: Maak van transities en transformaties een vast 

agendapunt voor de commissie. 

Het voorstel is om bij de bijeenkomst van 21 april 2015 hierover 

te spreken. 

6 RC 7 Landelijk blijkt dat er gemeenten zijn die bieden onder de CAO 

lonen voor thuiszorg. Doet Beemster dit ook? 

Nee, de hulp wordt regionaal aanbesteed en er wordt niet onder 

het CAO loon betaald 

7 RC 10 Wanneer komt een eerste (tussen-)evaluatie van de ambtelijke 

samenwerking Beemster-Purmerend? 

Naar verwachting kan die gelijktijdig met de jaarrekening worden 

aangeboden. 

8 RC 12 Wanneer kunnen wij de notitie en het bijbehorende stappenplan 

op het gebied van duurzaamheid verwachten? 

Op dit moment zijn wij hard bezig om de notitie te actualiseren 

inclusief bijbehorend stappenplan. Maar globaal is de planning 

als volgt met enig voorbehoud. Opstellen concept notitie  en 

behandeling college april-mei. Eventuele aanpassingen 

verwerken in  juni-juli. In commissie en raad september-oktober. 

  



NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD 

9 Raad 7 Hoe gaat de monitoring op het inzamelen van plastics vorm 

gegeven worden, frequentie, e.d.?  

Het is niet mogelijk om op kg te wegen per wijkparkcontainer. 

Het doel is om de vulgraad per wijkparkcontainer te monitoren. 

Het gewicht zal worden gebaseerd op het totaalgewicht gedeeld 

door het aantal ingezamelde containers. Het aantal ledigingen 

wordt geregistreerd. 

 

10 Raad 7 In het voorstel wordt niet gesproken over de opbrengsten van 

het ingezamelde glas, papier en plastic. Wat is deze opbrengst 

en hoe wordt deze aangewend?  

 

Ingezameld plastic:  

Via Nedvang wordt een vergoeding per ton uitgekeerd. 

Verwerking via HVC volgens afspraken Beemster/HVC. 

Inzamelvergoeding € 408 per ton in 2015. 

Ingezameld papier:  

Verwerking via HVC. Vergoeding volgens afspraken 

Beemster/HVC marktconform tarief wat maandelijks wordt 

vastgesteld. Afgelopen jaar gemiddeld rond €74 per ton. 

Ingezameld glas:  

Verwerking via HVC. Vergoeding via Nedvang Vergoeding  

+/- € 40 per ton in 2015. 

 

Alle opbrengsten zijn al verwerkt in de begroting 2015 binnen 

het product afvalverwerking 
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