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NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD    

1 6  Op blz 8 van het onderzoek zegt DBM NEE tegen een 

“bibliotheek op school”. Waarom zegt deze school niet mee te 

zullen doen? Is hen de situatie duidelijk geschetst dat ze dan 

dus géén bieb voorziening meer hebben (behalve dan op de 

scholen in WB en ZOB) ? 

 

De Blauwe Morgenster is tevreden met de situatie zoals deze nu 

is. Zij werken veelvuldig met de bibliotheek samen en bezoeken 

vaak de vestiging in Middenbeemster. Een bibliotheek op school 

heeft in vergelijking met de huidige situatie voor hen geen 

toegevoegde waarde, maar betekent eerder een achteruitgang 

in niveau van dienstverlening.  

Het is overigens de vraag of een bibliotheek op school in slechts 

twee van de drie scholen kan worden gerealiseerd in verband 

met de materiële financiële gelijkstelling onderwijs. Bovendien is 

het de vraag hoe scholen over dit scenario denken als de 

vestiging daadwerkelijk wordt gesloten (en de situatie realiteit is 

in plaats van een mogelijkheid).  

 

2 7 De bijdrage van Beemster ten opzichte van Purmerend.  Waarop 

is het geschatte aantal basistaakuren (900 resp 1240 uur) 

gebaseerd -> # inwoners aantal kan het niet zijn. Is het een 

schatting op basis van historisch gebruik; of toch anders…? 

 

De 900 uren tbv het basistakenpakket van Beemster zijn geen 

geschatte uren, maar zijn uren die per onderdeel 

(werkhandelingen en activiteiten) van het basistakenpakket zijn 

bijgehouden op basis van ervaring en feiten. Gemeenten zijn 

onvergelijkbaar. Immers, binnen de diverse gemeentegrenzen 

zijn o.a. verschillende bedrijven die meer aandacht vragen en 

meer inspectie behoeven. Beemster heeft naar verhouding veel 

vergunningsplichtige bedrijven ten opzichte van Purmerend. 

 

  

  


