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1 4 BPP verzoekt het college aan te dringen bij de NAM op het laten 

uitvoeren van 0-metingen bij gebouwen om en nabij 

gaswinningsgebied veld Middelie. (boorlocatie Noordbeemster) 

Dit om (schade)procedures beter te kunnen onderbouwen na 

calamiteiten ontstaan na bodemdaling door gaswinning. 

NAM geeft aan dat er aardbevingschade kan ontstaan ná 

bodemdaling tot 6 cm door gaswinning. 

 

Wethouder Zeeman zal tijdens de vergadering op dit onderwerp 

ingaan. 

2 5 Rond de vaststelling Bestemmingsplan BG 2012 heeft BPP 

verzocht de max. toegestane 48 m2 aan bijgebouwen in 

buitengebied aan te passen aan de te bouwen volume’s zoals 

toegestaan bij hoofdgebouwen boven 750 m2. (bv stolpen) 

Dit voorkomt ‘kabouter bouwwerkjes’ zoals bij onderhavig 

voorstel welke afbreuk doen aan landschappelijke uitstraling. 

Vergunningvrije uitbreiding met afdakjes ontsieren door oa 

beperkte nokhoogten deze gebouwtjes en maken deze hierdoor 

landschappelijk onwenselijk. 

 

Hier is in de discussie in de aanloop naar het bestemmingsplan 

over gesproken. Echter hierover is geen formele raadsuitspraak 

gedaan. Daarom geldt nog steeds de huidige 48 m2 welke ook 

in het vorige bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994 was 

opgenomen 

3 6 Wat is de reden dat het volwassen lidmaatschap geen 

gedifferentieerde prijs mag zijn en waarom gaat u ervan uit dat 

andere gemeentes deze prijs niet willen aanpassen? 

 

De lidmaatschapsprijzen worden per basisbibliotheek 

afgestemd. Aangezien de inwoners van de aan de 

basisbibliotheek verbonden gemeenten in elke vestiging boeken 

kunnen lenen en er gelijkheid tussen deze leden bestaat, is het 

niet mogelijk om voor één gemeente afwijkende prijzen te 

hanteren. Bovendien zorgt dit voor extra administratiekosten van 

de bibliotheek. In regionaal verband is in eerder stadium 

gesproken over deze optie. Uit dit gesprek is gebleken dat 

andere gemeenten geen prijsveranderingen nastreven. 

Bovendien wordt momenteel gewerkt aan een nationale 
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bibliotheekpas, waarbij één landelijke prijs voor een 

abonnement wordt nagestreefd. Naar verwachting wordt deze 

nationale bibliotheekpas in 2016 ingevoerd. Prijsdifferentiatie 

zou dan ook niet meer mogelijk zijn. 

 

4 6 U geeft aan dat de meeste leerlingen van het voortgezet 

onderwijs via de PSG gebruik maken van de bibliotheekvestiging 

in Purmerend. Wat houdt dit in?  

 

De leerlingen van het voortgezet onderwijs van de PSG 

studeren/ leren vaak in de bibliotheekvestiging in Purmerend. In 

deze vestiging zijn leestafels en studieruimten ingericht. 

Daarnaast worden ook gesprekken tussen de bibliotheek en de 

PSG gevoerd om te kijken of de bibliotheek ondersteuning kan 

bieden bij de inrichting van een mediatheek op enkele scholen. 

Als dit wordt gerealiseerd, kunnen de Beemster leerlingen van 

de betreffende scholen hier vanzelfsprekend ook gebruik van 

maken. 

 

5 9 Is het mogelijk om een nog langere termijn in beeld te brengen 

van de loonkosten om in beeld te krijgen in welk jaar de kosten 

wel gaan dalen? 

 

Neen, het is niet mogelijk op nog langere termijn te zeggen 

wanneer de loonkosten wel gaan dalen, dat hangt vooral af van 

de cao-onderhandelingen van de VNG, namens de gemeenten, 

met de vakbonden. Inzet van de VNG is een nul-procentstijging 

voor de rest van de jaren dat sw-ers in dienst zijn tot dat zij met 

hun loon in de pas lopen met het wettelijk minimumloon. 

Daarnaast hangen de totale loonkosten samen met het verloop 

van de sw-populatie, naar verwachting zal binnen de 

gehanteerde termijn een deel (van een kwart tot en derde) van 

de sw-ers niet meer in dienst zijn door natuurlijk verloop of 

anderszins. 

Ook hangen de loonkosten per saldo ook af van hoe de VNG in 

zijn lobby met het Rijk vorderingen maakt om de loonsubsidie 

daar vandaan in de pas te laten lopen. 

Als laatste hangen de loonkosten per saldo ook af van het totale 

bedrijfsresultaat aan de hand van de transitie en de 

detacheringen, maar dat spreekt voor zich. 
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6 9 Is het voor (individuele) Sw-medewerkers wel mogelijk om 

afstand te doen van oude cao loonafspraken als zij hierdoor wel 

beter plaatsbaar zijn bij een reguliere werkgever? (zij behouden 

daardoor wel hun sociale contacten en maatschappelijk inzet)  

 

Ja, het is individueel altijd mogelijk om als sw-er afstand te doen 

van de geldende cao-afspraken om welke reden dan ook. Inzet 

van de VNG (zie vraag/antwoord bij 5.)  is onder meer door 

bevriezing van de stijging van de cao-lonen, juist de continuïteit 

van werk beter te kunnen garanderen. 

 

  

  


