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1 

 

5 Krediet aanvraag is gedaan namens DNO. Maar die entiteit 

is statutair nog niet opgericht. Aan wie betalen we nu 

precies; welke bestuur heeft dan deze kredietaanvraag 

ingediend?  

 

De bijdrage wordt besteed aan de expertisebureaus die 

door de DNO zijn geselecteerd. Dat zijn Bureau Toerisme 

Laag Holland, Buro Zorro en een kandidaat bureau voor de 

merkontwikkeling. 

De DNO heeft de financiële vraag aan de gemeente 

gesteld. Statutair gezien is dit momenteel nog Stichting 

Beemster Werelderfgoed. Alle zaken die namens de DNO 

vanuit Stichting Beemster Werelderfgoed worden geregeld, 

kennen de instemming van alle bij de DNO betrokken 

partijen. 

 

2 5 Toekomstig samenstelling bestuur DNO. Er spelen 

verschillende belangen: de ene partij wil toerisme op 

Beemster maat. De ander wil meer de “Volendamse 

toestanden” (let op - gechargeerd). Wie bewaakt dit vanuit 

UNESCO oogpunt? Want de gemeente en HHNK zijn geen 

lid van het AB van DNO maar wel stakeholders van onze 

UNESCO status. 

 

De gemeente is één van de partners binnen de DNO en is 

zodoende ook in de stuurgroep, het dagelijks bestuur en in 

diverse werkgroepen vertegenwoordigd (onder meer de 

vernieuwing van het bezoekerscentrum en de 

communicatiewerkgroep). Op die manier worden de 

belangen vanuit Unesco oogpunt bewaakt. Het HHNK 

wordt hierover regelmatig geïnformeerd (evenals de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 

 

3 5 Hoe ziet u de combinatie krediet verlenen aan DNO 

tegenover subsidie ontvangende partijen die straks in het 

AB van de DNO vertegenwoordigd zullen zijn? 

 

Het krediet wordt aangevraagd voor concrete activiteiten 

die een gezamenlijk belang dienen binnen de DNO. Het 

geld komt niet rechtstreeks ten goede aan gesubsidieerde 

instellingen. 

Het subsidiegeld dat de instellingen ontvangen, is bedoeld 

voor de reguliere activiteiten van de betreffende instelling. 

Instellingen ontvangen geen subsidie voor deelname aan 

de DNO. Dit is zodoende los van elkaar te zien. 
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4 5 Het terugverdien model:  DNO krijgt na een eventueel 

akkoord van de raad de financiën om de genoemde 2 

bureaus in te huren. Terugbetalen kunnen profiterende 

organisaties in geld (is ons eigen subsidiegeld?) of tijd. 

Worst case komt er dus geen Euro terug maar alleen 

menselijke inzet. Klopt deze constatering?  

 

De betrokken organisaties (de partners) profiteren niet van 

het beschikbaar gestelde bedrag; zij ontvangen het geld 

niet. Het geld is bedoeld voor een gezamenlijk gedragen 

doel en niet voor de individuele partners van de DNO. Het 

krediet maakt het mogelijk dat de betrokken partners de 

(veelal vrijwillige) werkzaamheden met behulp van de 

expertise bureaus kunnen professionaliseren en dat zij 

Beemster verder kunnen promoten.  

 

Niet elke bij de DNO betrokken partner ontvangt subsidie 

van de gemeente. Er zijn ook meer commerciële partijen 

die een financiële bijdrage aan de DNO kunnen leveren. 

Voor gesubsidieerde instellingen geldt dat zij bijdragen in 

mankracht en in materiaal. Hier geldt dat de vrijwilligers 

werk verzetten dat de gemeente anders zelf had moeten 

doen. Hierbij is te denken aan het promoten van De 

Beemster (een verplichting verbonden aan de Unesco 

status) en het bevorderen van toerisme. Het geld had 

sowieso uitgegeven moeten worden om de doelen te 

behalen en aan verplichtingen te kunnen voldoen, maar 

wordt nu efficiënter ingezet waarbij tevens sprake is van 

een groot draagvlak.  

 

Het krediet zal niet volledig kunnen worden terugverdiend 

(zie ook het antwoord op vraag 6). 

 

5 5 Terugverdien model: hoe gaat u om met free-riders ?  

 

Niet iedere partij zal en kan een financiële bijdrage kunnen 

leveren, maar er wordt ook gekeken naar inzet in uren en 

naar andere mogelijkheden. Binnen de samenwerking is 

afgesproken dat iedere partij bijdraagt naar vermogen. 

Hierop zijn partijen aan te spreken. 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

6 5 Terugverdienmodel: wat gaat een BeemSTER ondernemer 

betalen. Is dat eenmalig of een jaarlijkse fee? Kan een 

ondernemer hier na 1 jaar al vanaf zien? Hoe schat u 

vanuit deze kant de terugverdientijd in van het krediet aan 

de gemeente Beemster? 

 

De bedragen zijn nog niet vastgesteld. De bijdrage zal een 

jaarlijkse fee zijn. Vanzelfsprekend worden er afspraken 

gemaakt over de BeemSTER locaties (inclusief beëindiging 

hiervan).  

 

Het gevraagde krediet zal de komende jaren niet volledig 

kunnen worden terugverdiend. Het op de kaart zetten van 

De Beemster, het maken van een kwaliteitsslag en het 

professionaliseren van de samenwerking vragen om 

investeren. Het krediet dient met name om de 

samenwerking dusdanig vorm te geven dat de DNO zelf 

financieel draagkrachtig genoeg is om in de toekomst 

zelfstandig te kunnen functioneren. Wat de gemeente de 

komende jaren precies terugverdiend (o.a. door  

toeristenbelasting), is momenteel niet in te schatten, maar 

afhankelijk van meerdere factoren. 

 

7 5 Wie betaalt de BTW zijnde 11.760 Euro. De DNO is niet 

BTW plichting. 

Het is mogelijk dat de gemeente de facturen betaalt voor 

het uitvoeringsprogramma en het verder ontplooien van de 

Beemster identiteit (merk). Hierdoor kan de BTW worden 

verrekend. 
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8 5 Continuïteit: het college stelt voor dit krediet eenmalig ter 

beschikking te stellen aan DNO. Hoe ziet u de financiële 

situatie van DNO in 2017 en verder? Het risico lijkt ons 

aanwezig dat er volgend jaar weer geld in moet.  

 

Het gevraagde krediet kan worden gezien als startkrediet 

om een financieel gezonde en professionele organisatie 

(DNO) op te zetten. De betrokken partners is duidelijk 

gemaakt dat de gemeente niet de enige geldschieter van 

de DNO zal en wil zijn. Door de professionalisering van de 

samenwerking en het opstarten van een terugverdienmodel 

(inkomsten BeemSTER locaties e.d.), wordt er naar 

gestreefd geen verder groot financieel beroep op de 

gemeente te doen.  

 

Natuurlijk kunnen er nieuwe omstandigheden ontstaan die 

een nieuwe financiële vraag oproepen. Deze financiële 

vraag wordt dan t.z.t. opnieuw door het college en door u 

beoordeeld. 

 

9 5 Er is uit JR 2014 van de gemeente Beemster een bedrag 

van 90K Euro overgeboekt naar JR 2015 voor het 

promoten van het Werelderfgoed. Inmiddels is die pot 

opgelopen naar 126K Euro. Kan het krediet uit die pot 

betaald worden? Hoe ver is die pot inmiddels gebruikt in 

2016? 

De door u genoemde bedragen zijn de zogenoemde VER-

gelden. Binnen de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) heeft de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geld beschikbaar 

gesteld voor diverse projecten in Beemster. De gemeente 

heeft hiervoor zelf ook cofinanciering moeten reserveren. 

Deze cofinanciering is in de genoemde bedragen verwerkt. 

De VER kent een looptijd van 2012-2016, maar het geld is 

door de RCE in één keer uitgekeerd. Vandaar dat het geld 

diverse malen is overgeboekt naar een volgend 

kalenderjaar (de activiteiten zijn verspreid over de 

genoemde jaren). 

 

De VER-gelden zijn geoormerkt geld voor drie projecten en 

is zodoende niet inzetbaar als dekking voor het gevraagde 

krediet. De drie projecten die in de VER zijn opgenomen, 

zijn: 

- Kwaliteitsteam des Beemsters 

- Samenwerking Beemster-Stelling-Grachtengordel 
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- Lokale traject 

 

Het lokale traject betreft onder de meer de werkzaamheden 

van de DNO. Aan het VER-geld zijn voorwaarden 

verbonden (het mag bijvoorbeeld niet aan ureninzet en/of 

gebouwen worden besteed) en over de besteding moet 

verantwoording worden afgelegd. Voor het lokale traject is 

een bedrag van in totaal € 46.500 gereserveerd (verspreid 

over de genoemde jaren). Hieruit zijn al diverse uitgaven 

gedaan, zoals een bijdrage aan de realisatie van de 

Beemster Experience, een promotiefilmpje, het ontwikkelen 

van de DNA van Beemster en het opstellen van een 

bidbook voor de vernieuwing van het bezoekerscentrum. 

Het restant van het beschikbare bedrag (circa € 21.000) is 

geoormerkt voor diverse geplande ontwikkelingen 

(realisatie belevenis voor kinderen, inrichting 

bezoekerscentrum e.d.).  

 

10 5 Van wie is het merk “BEEMSTER” eigenlijk ? 

 

Met de betrokken bureaus is vastgelegd dat de DNO 

eigenaar wordt van het ontwikkelde merk.   

 

11 5 Wie stuurt de 2 in te huren bureaus aan. Hoe ziet u de 

samenwerking verlopen tussen vrijwilligers aan onze kant 

en de 2 bureaus als commerciële instellingen aan de 

andere kant. En wie stuurt de vrijwilligers aan? 

 

De bureaus worden aangestuurd door het interim-bestuur 

van de DNO en een vertegenwoordiger namens de 

gemeente. De voortgang van alle ontwikkelingen wordt in 

de diverse werkgroepen en in de stuurgroep behandeld, 

waardoor ook daar input wordt vergaard over de 

ingehuurde bureaus.  

 

De samenwerking tussen de bureaus en de vrijwilligers 

verloopt goed. De betrokken vrijwilligers hebben gevraagd 

om professionele ondersteuning en zijn enthousiast over 

de gevonden expertise. Dit is onder meer al gebleken uit 

de samenwerking tussen de vrijwilligers en de bureaus bij 
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het samenstellen van de Beemster DNA.  

 

De aansturing van de vrijwilligers vindt (afhankelijk van de 

gevraagde activiteit) op diverse manieren plaats: 

- In eerste instantie door het eigen bestuur. 

- De vrijwilligers die deelnemen aan één van de 

werkgroepen worden aangestuurd door de trekker van 

de betreffende werkgroep. 

- Vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten die vallen 

binnen de opdracht van de bureaus, worden 

aangestuurd door de bureaus.  

- De werkgroepen worden aangestuurd door de 

stuurgroep en het DB. Omgekeerd ontvangen 

stuurgroepleden en DB-leden feedback van de 

werkgroepen en andere betrokken vrijwilligers.  

De vrijwilligers worden ook ondersteund vanuit de 

gemeente (advies etc.) 

 

12 5 Hoe ziet het contract met de 2 bureaus eruit. Staan hier 

haalbare doelen en meetbare targets in; zoals “er moeten 

minimaal x BeemSTER ondernemers worden aangesloten 

in 2016”.  

 

Ja, hierover zijn en worden indien nodig verder concrete 

afspraken gemaakt.   

13 5 Meetbaar terugverdienmodel zou kunnen via een ticketing 

systeem. Is hier naar gekeken?  

 

Diverse individuele ondernemers (bijvoorbeeld B&B’s) 

maken al gebruik van een ticketingsysteem. Dit is een 

interessante optie om verder te onderzoeken, maar 

vooralsnog wordt prioriteit gegeven aan het in de markt 

zetten van De Beemster en het creëren van een breed 

aanbod. Dit aanbod is nodig om voor ticketing organisaties 

interessant te zijn. 

 

 


