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Dit betreft de beantwoording van de technische vragen waarop tijdens de werkvergadering van 12 mei 2015 geen direct antwoord kon worden gegeven. 
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BPP Kadernota Er is geen aansluiting te vinden tussen de beginstand 

Resultaat programmabegroting 2015 (1e tabel 

Aanbiedingsbrief en tabel Financieel perspectief) en 

de stukken die in oktober/november vorig jaar zijn 

behandeld. 

 

In de programmabegroting 2015 is het resultaat inclusief de incidentele 

ontwikkelingen algemene reserve opgenomen op blz.5 in de eerste tabel.   

In de kadernota 2016-2019 zijn deze bedragen in de 1ste tabel in de 

aanbiedingsbrief apart opgenomen. Indien deze bij elkaar geteld worden, 

komt dit overeen met de bedragen in de programmabegroting 2015. 

Het gaat dan om: 

2016: € 99.230 -/- € 21.442 = € 77.788 

2017: € 201.564 -/- € 20.448 = € 181.116 

2018: € 172.561 -/- € 20.448 = € 152.113 

2019: € 172.561 -/- € 20.448 = € 152.113 

 

BPP 

 

Kadernota Onderdeel A.1 effecten programmarekening 2014, er 

staan bedragen van € 82.000 en € 81.000. 

Volgens mij zijn de bedragen in de tabellen op de blz. 

11 en 12 gelijk. Ik zie alleen dat er in de tabel op blz. 

12 onder f. Actualisatie investeringen/kapitaallasten 

€ 81.000 staat en in de toelichting op blz. 13 staat € 

80.000. 

 

In de tabel op blz.11 staat onder 2015 € 82.950. Dit bedrag komt terug in 

de tabel in de toelichting op blz.12. In deze tabel is  onderdeel f. , 

Actualisatie investeringen/ kapitaallasten ad € 81.000, opgenomen.  

In de toelichting van dit onderdeel op blz.13 wordt een voordeel van 

€80.000 genoemd. Het bedrag op blz.13 moet nog aangepast worden; het 

juiste bedrag is € 81.000. 

Deze aanpassing zal aan u aangeboden worden in een erratum. 

 

BPP Kadernota Ontwikkeling algemene reserve. In de tabel op blz. 19 

zijn de saldi 31 december niet gelijk aan de saldi per 

1 januari van het volgende jaar. 

 

In een meegezonden bijlage (AAAA) bij deze antwoorden is een juiste tabel 

gevoegd. Hierbij zijn de saldi per 1 januari 2016 t/m 2019 juist 

opgenomen. De bedragen achter de mutaties en de saldi per 31 december 

zijn wel correct.  

Deze aanpassing zal aan u aangeboden worden in een erratum. 
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VVD Jaarrekening 

2014 

Op blz.35 is sprake van € 45.000 lagere kosten 

afvalverwerking. Is dat naar de algemene middelen 

gegaan?  

 

Nee, dit is niet naar de algemene middelen gegaan, maar verrekend met 

de egalisatiereserve afvalverwerking. 

BPP Jaarrekening 

2014 

Hoe zou de stand van de algemene reserve zijn indien 

de NUON gelden niet waren ontvangen. 

Tot en met 2014 heeft Beemster een bedrag van € 3.788.427 aan NUON 

gelden ontvangen. De stand van de algemene reserve op 31-12-2014 

bedraagt € 3.370.135. Hier moet het nadelige resultaat over 2014 ad. € 

570.124 nog vanaf. Als we de NUON gelden niet zouden hebben 

ontvangen zou de stand van de algemene reserve per 01-01-2015  -/- 

€988.416 bedragen (€ 3.370.135 -/- 570.124 -/- 3.788.427). 

In 2015 wordt nog een bedrag van € 1.055.256 aan NUON gelden 

ontvangen.  

 

VVD Jaarrekening 

2014 

Bovenaan blz. 105: hier missen de bijbehorende 

bedragen. 

Dit zal worden gecorrigeerd en in een erratum aan u worden aangeboden.  

VVD Jaarrekening  

2014 

Dient de Bonte Klaver op de balans van de gemeente 

Beemster te staan, aangezien de bestemming school 

niet meer van toepassing is en het gebouw 

teruggevallen is naar de gemeente.  

Ja, zolang het gebouw niet wordt verkocht of nog niet volledig is 

afgeschreven blijft het gebouw geactiveerd onder de MVA, investeringen 

met een economisch nut onderdeel: bedrijfsgebouwen. De boekwaarde per 

01-01-2015 bedraagt € 72.000. 

 

VVD Jaarrekening 

2014 

In de paragraaf verbonden partijen is niet bij alle 

partijen bekend wat het vreemd vermogen is. Wat is er 

nu bekend? 

Uit de accountantscontrole is gebleken dat niet alle gegevens (cijfers) op 

een juiste manier zijn verwerkt in de tabellen mbt de verbonden partijen. 

Als gevolg hiervan word er een erratum met de juiste en actuele gegevens 

naar uw raad toegezonden.  

 

D66 Jaarrekening 

2014 

Blz.6: bij programma 4 is een hogere bijdrage aan de 

RUD opgenomen ad € 60.000. Dit betreft een nadeel, 

er dient een -/- teken voor te staan.  

 

Dit zal worden gecorrigeerd en in een erratum aan u worden aangeboden. 
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CDA Jaarrekening 

2014 

Wat is de verklaring voor de stijging van de PSZ en 

BSO; zijn er bijvoorbeeld ook kinderen uit andere 

gemeenten bijgekomen. Is het aantal VVE kinderen in 

2014 bekend? 

Bij navraag blijkt dat de begrote cijfers voor 2014 niet kloppen. Er is geen 

stijging ten opzichte van 2013 als men dit vergelijkt met de werkelijke 

cijfers van 2014. De werkelijke cijfers van 2014 zijn voor alle duidelijkheid 

nogmaals gecheckt. En deze kloppen.  

Het aantal VVE kinderen in 2014 is volgens de doelgroepregeling vanuit 

het Rijk, 2222.  

Deze regeling kijkt puur naar het opleidingsniveau van de ouders.  

Daarnaast kunnen er meerdere redenen zijn waarom een kind behoefte 

kan hebben aan extra taalondersteuning, zoals bijvoorbeeld de taal die 

thuis wordt gesproken. Hierdoor zullen er meer kinderen een VVE-behoefte 

hebben, alleen gaat dit buiten de doelgroepindicatie om. 
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PvdA/ 

Groenlinks 

Jaarrekening 

2014 

Is er inzicht in resultaten inzet 

mantelzorgondersteuning o.a. door Wonen Plus. 

Ja. 

 

NB.  Ter illustratie hieronder het deel mantelzorgondersteuning uit de 

rapportage van de regionale stichting WonenPlus over 

mantelzorgondersteuning in de gemeente Beemster over 2014 

 

Rapportage van de regionale stichting WonenPlus over Rapportage van de regionale stichting WonenPlus over Rapportage van de regionale stichting WonenPlus over Rapportage van de regionale stichting WonenPlus over 

mantelzorgondersteuning in de gemeente Beemster over 2014mantelzorgondersteuning in de gemeente Beemster over 2014mantelzorgondersteuning in de gemeente Beemster over 2014mantelzorgondersteuning in de gemeente Beemster over 2014    

 

3.A Cijfers Mantelzorgondersteuning 3.A Cijfers Mantelzorgondersteuning 3.A Cijfers Mantelzorgondersteuning 3.A Cijfers Mantelzorgondersteuning     

Aantal mantelzorgers Aantal mantelzorgers Aantal mantelzorgers Aantal mantelzorgers     

 

Woonplaats     1e helft 2014          2e helft 2014  

 

Middenbeemster   89   80  

Noordbeemster     8     7  

Westbeemster                   7     6  

Zuidoostbeemster    39   34  

Totaal Totaal Totaal Totaal                         143            143            143            143                                       127    127    127    127     

 

Aantal hulpvragen Aantal hulpvragen Aantal hulpvragen Aantal hulpvragen     

Soort hulpvraag  1e helft 2014         2e helft 2014  

 

Advies en begeleiding             155   32  

Emotionele steun   10    9  

Educatie    10   17  

Praktische hulp     4     1 

Respijtzorg      6     3  

Financiële tegemoetkoming    4     2  

Informatie (overig)   15   11  

Totaal Totaal Totaal Totaal                       204           204           204           204         75 75 75 75     
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PvdA/ 

Groenlinks 

Jaarrekening 

2014 

Er worden 15 jongeren in Beemster in 2014 begeleid 

door het jongerenloket. Hoeveel krijgen hiervan een 

bijstandsuitkering ? 

 

Eind 2014 ontvingen 13 jongeren een bijstandsuitkering. 

PvdA/ 

Groenlinks 

Jaarrekening 

2014 

De nieuwkomers zijn niet geteld. Worden deze niet 

geregistreerd en is het handig de statushouders 

voortaan te registreren?  

Wellicht opnemen in jaarrekening 2015.  

Op basis van de huisvestingswet 2014 (art. 28) dragen Burgemeester en 

wethouders zorg voor de voorziening in de huisvesting van 

vergunninghouders in de gemeente overeenkomstig de voor de gemeente 

geldende taakstelling. 

Het betreft een uitvoeringstaak, waarvoor geen verantwoording  

aan de raad hoeft te worden afgelegd. Wij kunnen u voor wat  

betreft 2014 meedelen dat de huisvestingstaakstelling volledig  

is gerealiseerd. 

 

D66 Jaarrekening 

2014 

Kunt u aangeven wat het aantal werklozen is per 31-

12-2012, 31-12-2013 en 31-12-2014.  

  

 31-12-2012 31-12-2013 31-12-

2014 

Aantal 

werklozen: 

141141141141    208208208208    223223223223    

 
D66 Jaarrekening 

2014 

Het aantal leden van sportverenigingen is gezakt. Wat 

is hierbij de oorzaak? 

De landelijke tendens is dat de laatste jaren de sportdeelname licht groeit, 

maar dat deze lichte groei niet zichtbaar is bij het sporten in 

verenigingsverband. In tegendeel, in de ledenaantallen van 

sportverenigingen is over het algemeen een lichte daling te zien. Er zijn 

echter wel flinke verschillen per tak van sport. Zo staat de ledenaantallen 

bij gymnastiek, tennis, basketbal, handbal en volleybal veelal onder druk, 

terwijl bij voetbal en hockey meestal een lichte stijging is te zien.  

In gemeente Beemster heeft met name de ijsclub een ledendaling, dit 

heeft met name te maken met een zachte winter. 
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BPP Jaarrekening 

2014 

Het aantal bibliotheekleden is afgenomen (2444 in 

2013 en 2228 in 2014). Wat is hiervan de oorzaak? 

Voor veel verenigingen/instellingen geldt dat het ledenaantal wat 

terugloopt (landelijke trend). Ook de  bibliotheek heeft hier mee te maken. 

Daarnaast benadert de bibliotheek actief ‘slapende’ leden. Dit betekent 

dat de bibliotheek contact zoekt met abonnementhouders die gedurende 

een langere periode (jaar) geen boeken lenen (bijvoorbeeld in het geval 

van Boekstart leden). Dit kan ook tot gevolg hebben dat de leden dan 

besluiten het abonnement op te zeggen. 
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BPP Jaarrekening 

2014 

Is er nog iets te melden over de muziekschool, 

aangezien deze in 2014 € 50.000 subsidie heeft 

ontvangen.  

In 2014 heeft Muziekschool Waterland 1.191 uur muziekles voor 

Beemster verzorgd (op een totaal van 14.651 uur voor de hele regio). Deze 

uren bestonden onder meer uit instrumentale muzieklessen op de drie 

basisscholen in Beemster. Het verzorgen van muzieklessen op de scholen 

vormt de kernactiviteit van Muziekschool Waterland. De afgelopen jaren 

heeft de Muziekschool een verandertraject doorgemaakt, waarbij van 

individuele en instrumentale lessen is overgestapt naar lessen op de 

scholen (met name groepen 5). Muziekleerlingen die naast de lessen op 

school zelf muziekles willen volgen, doen dit bij ZZP-docenten die zijn 

voortgekomen uit het collectief van de Muziekschool. Sinds augustus 2014 

worden door de Muziekschool zelf dus geen individuele muzieklessen meer 

gegeven.  

 

Daarnaast verzorgt Muziekschool Waterland algemene muzikale vorming 

op de scholen (middels het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’). 

Dit programma bestaat uit een landelijke subsidie die door middel van de 

reguliere gemeentelijke subsidie door de gemeente wordt gematcht. In 

deze lessen maken jonge leerlingen kennis met muziekonderwijs en 

krijgen zij een instrument in bruikleen. Ook heeft de Muziekschool diverse 

ensembles en koren waaraan Beemsterlingen deel kunnen nemen.  

 

Onderstaand volgt een overzicht van de leerlingenaantallen in 2014: 

Instrumentale lessen binnen schooltijd: 102 leerlingen (vanaf augustus 

2014) 

Cultuureducatie met Kwaliteit, AMV in schools: 687 leerlingen  

Koren: 5 leerlingen (2 Classic Frogs, 3 Kickers) 

Ensembles: 11 leerlingen (Waterland Jeugdorkest 6, Gabrieli ensemble 2, 

Popmuziek ensemble 3) 

 

Buiten de subsidie: 

Peutercursussen 4 leerlingen 

De Popfabriek 6 leerlingen 

Musical Speciaal (aanbod voor mensen met een beperking) 10 leerlingen 

Eindelijk tijd voor piano 1 leerling 
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BPP Jaarrekening 

2014 

In de aanbiedingsbrief is een voordeel opgenomen 

van € 32.000, veroorzaakt door de bibliotheek. Waar 

komt dit voordeel vandaan? 

Dit bedrag lijkt niet correct te zijn, maar dat wordt nog verder uitgezocht.  

 

In ieder geval is er sprake van een voordeel van circa € 19.000. 

 Dit betreft een door Bibliotheek Waterland terugbetaalt teveel ontvangen 

subsidiebedrag uit 2012. Dat de bibliotheek destijds teveel subsidie heeft 

ontvangen, heeft te maken met het feit dat halverwege dat jaar het 

multifunctionele gebruik van het gebouw een feit werd. De subsidie voor 

2012 is eind 2011 verleend (inclusief het huurgedeelte). Op het moment 

van verlening was nog geen zicht op het multifunctionele gebruik van het 

gebouw. Bij de vaststelling van de subsidie hebben we geconcludeerd dat 

de bibliotheek teveel subsidie voor de huur heeft ontvangen, aangezien het 

CJG een deel van deze lasten heeft overgenomen. Dit teveel ontvangen 

bedrag is door de bibliotheek in 2014 aan de gemeente terugbetaald en 

staat zodoende als voordeel voor wat betreft het jaar 2014 vermeld.  

 

VVD Jaarrekening 

2014 

Blz.34: De werkelijke kengetallen zijn niet genoteerd 

mbt de afvalverwijdering. Indien mogelijk graag de 

cijfers alsnog leveren, zodat dit gebruikt kan worden 

bij de monitoring van de plastic inzameling. 

De in de tabel ontbrekende afvalcijfers is als bijlage (BBBB) bijgevoegd.  
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VVD Jaarrekening 

2014 

Blz.41: Heeft Beemster nog recht op deze kredieten 

(hulpimpulsgelden) of zijn deze vervallen.  

Kredieten en hulpimpulsgelden zijn twee verschillende 

financieringsbronnen die worden ingezet voor de projecten die zijn 

opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het GVVP.  

 

Beemster heeft nog recht op de hulpimpulsgelden vanuit de Stadsregio 

Amsterdam. 

Voorwaarde hiervoor is dat voor eind 2015 oplevering van het project moet 

plaatsvinden.  

De projecten die hiervoor ingediend zijn, zijn: 

Duurzaam Veilig Beemster (aanpassingen kruispuntplateaus 

Middenbeemster, aanleg schoolzone Westbeemster en aanschaf 

signaleringsbebording Middenbeemster). 

Opstellen van het GVVP met uitvoeringsprogramma 

Aanschaf van snelheidsdisplays 

De eerste twee projecten zijn reeds volledig uitgevoerd en opgeleverd. Voor 

het laatste project, de aanschaf van snelheidsdisplays, zal ook voor eind 

2015 gerealiseerd zijn.  De ter beschikking gestelde middelen zullen 

daardoor niet vervallen. 

 

D66 Jaarrekening 

2014 

Blz.40: Er zijn € 12.000 lagere lasten op het 

onderhoud kunstwerken doordat dit bedrag ten laste 

is gegaan van de DVO. Is dit een dubbele dekking, wat 

is de verklaring hiervoor. 

Nee, het is geen dubbele dekking. De werkzaamheden onderhoud 

kunstwerken (vervangen van de brugleuning ter plaatse van de N. 

Cromhoutlaan te Middenbeemster) zijn uitgevoerd door afdeling Uitvoering. 

Deze uren zijn door hen geboekt binnen het afgesloten DVO, en niet op de 

post onderhoud kunstwerken zelf. Bij het opstellen van de begroting was 

nog uitgegaan van uitvoering door een aannemer. 
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PvdA/ 

GroenLinks 

Jaarrekening 

2014 

Blz. 39: In de tabel is een verlaging van de kosten 

onderhoud openbaar groen opgenomen. Waar is de 

verlaging door ontstaan? 

De verlaging van de kosten hebben te maken met het 

verminderen/bezuinigen op het aantal uren aan onderhoud in het 

openbaar groen en het inzetten van minder personeel van de afdeling 

Uitvoering in het groenonderhoud. In 2013 is een post opgenomen voor 

het omvormen van het openbaar groen naar onderhoudsarm groen. Dit is 

overeenkomstig het Beeldkwaliteitplan Groen- en Groenonderhoud, dat in 

juli 2012 is door u is vastgesteld. Daarnaast is een andere belangrijke 

ontwikkeling de verlaging van de formatie na de vaststelling (in 2012) door 

de gemeenteraad van het Beeldkwaliteitplan  Groen- en Groenonderhoud. 

 

PvdA/ 

GroenLinks 

Jaarrekening 

2014 

Kan er een overzicht worden gegeven van een 

bedrijvenlijst (ca. 460 bedrijven) die door de 

Omgevingsdienst IJmond worden geïnspecteerd, als 

het kan per soort.  

 

Het gevraagde overzicht van het door de Omgevingsdienst te controleren 

inrichtingenbestand is als bijlage (CCCC) bijgevoegd. 

 

PvdA/ 

GroenLinks 

Jaarrekening 

2014 

Blz.45: Wat is de reden dat het aantal aanvragen 

evenementen in 2014 is afgenomen t.o.v. voorgaande 

jaren. 

Abusievelijk is in de tabel het getal van 30 aanvragen opgenomen. In 2014 

zijn er 46 46 46 46 aanvragen voor evenementenvergunningen afgehandeld. Dit 

aantal ligt nagenoeg gelijk aan de voorgaande jaren. Vermoedelijk is bij het 

reproduceren van de gegevens uit het geautomatiseerde gegevensbestand 

een verkeerde filterinstelling gebruikt waardoor het werkelijk aantal 

afgehandelde aanvragen sterk afwijkt. Tevens is gebleken dat een aantal 

aanvragen onder de noemer Beemsterfeestweek is geregistreerd, 

waardoor deze niet afzonderlijk in de telling zijn meegenomen. 
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CDA Jaarrekening 

2014 

Blz.35: Kan er een heldere verklaring gegeven worden 

van de overschrijding van € 60.000 op de uitgaven 

Omgevingsdienst IJmond en betreft dit een incidentele 

last.  

Bij de overdracht van taken naar Purmerend is 0,8 fte overgedragen voor 

milieutaken. Vervolgens zijn de taken (verplicht) overgedragen aan de 

omgevingsdienst IJmond.  

De onderhandelingen met de omgevingsdienst zijn door de Beemster zelf 

gevoerd. Hierbij is uitgegaan van de beschikbaarheid van de budgetten die 

opgenomen waren in de begroting. Bij de overgang naar Purmerend heeft 

men op basis van de taken met bijbehorende formatie de administratie 

ingericht. Daarbij is geen communicatie geweest tussen Beemster en 

Purmerend en per abuis zijn de budgetten, behoudens de 0,8 fte, 

geschrapt. Dit veroorzaakt op dit moment een structureel tekort op dit 

product van circa € 60.000. 

 

D66 Jaarrekening 

2014 

Blz.49: Zijn er kengetallen beschikbaar van het aantal 

bezoekers/toeristen van attracties in Beemster, bv 

musea.  

Het aantal bezoekers/toeristen in Beemster wordt in Beemster niet  bij 

gehouden. Het Bezoekerscentrum Beemster registreert geen bezoekers tot 

op heden.  

Wel zijn het aantal bezoekers bekend van musea “Betje Wolf” en 

“Westerhem 

Voor Betje Wolf is het aantal bezoekers in 2014: 2222....319 319 319 319     

Voor Westerhem is dit: 1111....068068068068    

 

  

  


