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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 4 Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen 

bestaande bouw voor particulieren 2016-2017. Er is voor 

2016 en 2017 een potje van 45K Euro in totaal beschikbaar 

gesteld – verdeeld over beide jaren voor 22,5K Euro per 

kalenderjaar. De pot voor 2016 is inmiddels leeg maar bij 

navraag wordt gesteld dat de pot voor 2017 ook al leeg is?  

 

Er is voor 2016 € 22.500 subsidie beschikbaar, verdeeld in 

€ 6.750 voor zonnepanelen en € 15.750 voor andere 

voorzieningen. 

De stand van zaken op 1 juli was: 

Er zijn 9 aanvragen voor zonnepanelen gehonoreerd, 

hiermee is het budget voor zonnepanelen vrijwel op en 

worden verdere aanvragen afgewezen.. 

Er zijn 27 aanvragen voor overige voorzieningen 

gehonoreerd, er is hiervoor nu nog € 8.500 budget 

beschikbaar. 

Er is voor 2017 weer € 22.500 opgenomen in de concept-

begroting. 

 

2 RC 4 Zie vraag 1) kunt u ons een (korte) weergave / evaluatie 

geven over het inmiddels bestede potje voor 2016 

 

Zie de beantwoording van vraag 1. 

3 RC 6 Ter 

inzage 

ligging 

Nieuwe afvalstoffenverordening Beemster 2016. Art 2 

meldt dat restafval minstens 1x per 2 weken wordt 

opgehaald. Dit staat haaks op het signaal dat wij aan u 

mee gaven om restafval minder frequent op te halen en 

zo afvalscheiding actiever aan te jagen. Die mogelijkheid 

ontneemt u zichzelf als u de 2 weken keihard in deze 

verordening zet die nog zoveel jaren geldig is. Is dit een  

gemiste kans of een bewuste keuze? 

 

Dit is door u scherp opgemerkt. Wij zullen dit veranderen 

in: 

Strekking van artikel 2 Frequentie en locatie van 

inzamelen zal worden:  

1. Burgemeester en wethouders kunnen de frequentie van 

inzameling vaststellen van alle categorieën 

huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk bij of nabij 

elk perceel worden ingezameld. 

2. Als het als gevolg van werkzaamheden niet mogelijk is 

om het perceel of de clusterplaatsen te bereiken, 

kunnen burgemeester en wethouders voor de duur van 

de werkzaamheden tijdelijk andere plaatsen aanwijzen. 
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4 RC 8 Ballonnen oplaten in Beemster: in de Beemster feestweek 

mochten er geen ballonnen worden opgelaten. Wij lezen in 

de media dat dit wel gebeurd is tijdens de Westbeemster 

kermis. Klopt dit? Zo ja, vanwaar dit verschil? 

 

De portefeuillehouder heeft deze vraag beantwoord in de 

commissievergadering. 

 

 

5 RC 8 Kunt u ons inzage geven in de financiële consequenties 

voor Beemster van de uitspraak van de centrale raad van 

beroep dd 18 mei 2016 dat gemeenten niet de 

huishoudelijke hulp < 2,5 uur per week vanuit de “oude” 

WMO mogen beëindigen. Voor het reces werd dit 

onderzocht. Wat is de uitkomst? 

 

Door de uitspraak van de CrvB zijn de klanten die naar de 

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) zijn verwezen, weer 

benaderd om eventueel terug te keren in de Wmo 

voorziening. Daarnaast kunnen klanten die niet voor de 

HHT hebben gekozen, maar wel een indicatie minder dan 

2,5 uur HBH 1 hadden, terugkeren naar de Wmo 

voorziening. De inschatting is dat dit meerjarig ongeveer 

een effect van € 75.000 per jaar aan extra kosten laat zien. 

 

Dit komt bovenop het verschil dat er nu al is tussen de 

begroting Hulp bij het huishouden en de realisatie. Dit 

omdat het ingezette beleid niet het benodigde financiële 

effect heeft gehad. 

 

6 Raad 10 

ingekomen 

stukken 

Dorpszorg kernteam jeugd jaarverslag 2015 :  

1. Er zijn mooie resultaten over 2015 behaald. Is het 

budget nog toereikend voor al uw werkzaamheden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tussen de regels door lezen wij dat uw locatie in MB te 

klein is en u daarom elders vergadert. Wij juichen dit 

 

1. Voor de opstartfase waarin het team heeft gezeten was 

het budget voldoende. Nu naar mate het kernteam 

bekender wordt komen er meer /casussen voorbij en 

wordt er ingezet op de nieuwe ontwikkeling eerder 

afschalen vanuit de duurdere zorg. Dit betekent dat er 

meer capaciteit nodig is. Deze financiën worden ook 

gezocht binnen het gehele budget door budgetten te 

verschuiven en gesprekken te hebben met diverse 

instellingen. Mocht er meer nodig zijn dan zullen we 

tijdig met u communiceren 

 

2. De locaties waar  het kernteam  gebruik van maakt  zijn 

onder andere Breidablick, gemeentehuis en bibliotheek. 
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toe omdat gemeentelijke locaties daarmee 

multifunctioneel gebruikt worden. Maar kunt u die 

locatie-/zaalhuur uit uw budget betalen? 

 

3. Wat is de huidige status van uw onderzoek naar het 

volwassen team? 

 

 

 

4. Wij lezen dat uw processen, scholing, administratie etc 

in 2015 stil hebben gelegen / deels door de start in 

2015. Wat zijn de andere redenen? 

 

Deze locatie mogen zij gratis gebruiken. Bij hoge nood 

komt het voor dat zij moeten uitwijken naar locaties met 

huur zoals het buurthuis Zuidoostbeemster.  

 

3. Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats naar 

de behoefte die er speelt bij de verschillende partners 

en in de dorpskernen. Er wordt er gekeken wat de rol 

zou moeten zijn van een volwassenteam. 

 

4. Het jaar 2015 was een opstart en verkenjaar. Veel 

moest gebeuren en voor sommige casussen was er 

geen protocol vastgelegd, maar gewoon doen wat 

nodig is. Dit vraagt tijd. Ten alle tijden hebben de 

kinderen/gezinnen op 1 gestaan en het vastleggen van 

methodieken, protocollen of werkprocessen kwamen 

daarmee niet op 1.  De visie is  dan ook processen en 

dergelijke volgen de praktijk en niet andersom. 

Desondanks heeft  het kernteam goed gefunctioneerd. 

Geen wachtlijst, geen kind tussen wal en schip. 

Scholing vindt dit jaar plaats. Bijvoorbeeld over 

vechtscheidingen.  

 

7 Ingekomen 

amendement 

en voorlopige 

uitnodiging 

De griffie van Landsmeer heeft op 18 juli de andere 7 regio 

gemeenteraden een aangenomen amendement en een 

voorlopige uitnodiging voor een info-avond over de VrZW 

gemaild met de vraag naar belangstellenden. Deze 

uitnodiging is (nog) niet met ons gedeeld. Volgt deze 

informatie nog? Inmiddels is bekend dat de informatie-

avond met een presentatie van Prof. Dr. Ira Helsloot op 

woensdag avond 14 september is ingepland.  

De raad van Landsmeer heeft via een amendement 

besloten gelden vrij te maken voor de organisatie van een 

presentatie door een hoogleraar Besturen van Veiligheid 

(prof. dr. Ira Helsloot) over de ontwikkelingen bij de 

Veiligheidsregio’s. Voor deze bijeenkomst nodig 

Landsmeer ook de raadsleden van de andere gemeenten 

in Zaanstreek-Waterland uit. De datum hiervoor is nu 

bekend: 14 september.  

Deze uitnodiging met de onderliggende stukken is/wordt 

opgenomen in de reguliere lijst met uitnodigingen. 

 


