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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1  Ambtelijke samenwerking P’rend – Beemster: hoe wordt 

gestuurd op prioriteiten, op bewuste overschrijdingen ten 

aanzien van de overgedragen takenlijst en hoe worden die 

bewuste extra uren in kaart (en dus in rekening) gebracht?   

 

Beleidsregisseurs en portefeuillehouders bespreken met de 

ambtelijk opdrachtnemers in Purmerend of er sprake moet zijn 

van prioritering en hoe die er dan uit moet zien. Voor extra uren 

worden tevoren afspraken gemaakt en moet budget beschikbaar 

zijn. Dit kan gaan om voorbereidingskosten voor een 

toekomstige exploitatie, een project waar financiering voor is 

(duurzaamheid bijvoorbeeld maakt geen deel uit van de 

samenwerkingsovereenkomst maar de uren worden uit de 

reserve gefinancierd). Purmerend boekt die uren in overleg op 

de juiste begrotingsposten.  

 

2  Begroting 2016-2019 en de door het Rijk overgehevelde 

budgetten voor 3D’s: hoe gaan we in Beemster om met een 

mogelijke 3D overschrijding? Ons coalitie akkoord stelt “binnen 

de Haagse gelden” maar we moeten ook reëel blijven en geen 

roze bril opzetten indien daar NU al aanleiding toe is.  

- Is er nu al zicht op een overschrijding qua inkoop 

- Welke methode is van toepassing op Beemster qua 

verdeelmodel van de 3D budgetten? Is dat op basis van 

historische kosten (en is het dus een kwestie van 2, 3 of 4 jaar 

zelf voorschieten). Of geldt voor Beemster een ander model. Zo 

ja, welk model en hoe zit de afrekening er voor Beemster uit. 

 

De beantwoording van deze vraag zal worden betrokken bij de 

aangekondigde werkvergadering van 13 oktober aanstaande 

3  Ambtelijke samenwerking P’rend – Beemster: wat bent u tot op 

heden kwijt aan ambtelijke inzet op alleen het 3D programma 

en vallen eventuele extra kosten onder het meer-/minderwerk. 

Indien nee, waar komen die extra kosten straks tot uiting in de 

begroting? 

De beantwoording van deze vraag zal worden betrokken bij de 

aangekondigde werkvergadering van 13 oktober aanstaande 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 11 Duurzaamheid. Blz 9 linker kantlijn. Doelstelling CO2 is 20% 

reductie t.o.v. het jaar 1990. Maar hoe wordt in die berekening 

rekening gehouden met een groeiende Beemster (meer 

inwoners /woningen) per heden t.o.v. het controle jaar 1990?  

 

De CO2 uitstoot kan voor een belangrijk deel worden bepaald 

door instrumenten als de klimaatmonitor, die o.a. gebruik maakt 

van ‘real time’ informatie van het CBS (Centraal Bureau voor de 

Statistiek). Het aantal inwoners, woningen, energielabels, etc., is 

bekend bij het CBS. Het energieverbruik van bijvoorbeeld 

woningen wordt dus gebaseerd op de aanwezige aansluitingen, 

ook nieuwbouwwoningen worden hierin automatisch 

meegenomen.  

 

 


