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NR. 
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AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 

 

Buiten de 

orde 

Gemeenten zijn sinds kort verplicht huurders 

onder de liberalisatiegrens een WOZ-

beschikking te zenden. 

Doet Beemster dat inmiddels?  

Wat is de zin van zo’n beschikking? 

 

Alle huurders ontvangen een WOZ beschikking van de gemeente 

Beemster. Gezien de aanpassing in het woningwaarderingsstelsel is 

een deel van het aantal toe te kennen punten afhankelijk van de WOZ 

waarde. Het gevolg hiervan is dat hoe lager de WOZ waarde is, hoe 

lager de maximale huur mag bedragen.  

2 idem (politieke vraag) 

Huurders betalen geen WOZ-belasting 

(gebruikersgedeelte). Waarom eigenlijk niet en 

zou – in VNG-verband - dit niet opnieuw 

aangekaart kunnen worden. Mede in het licht 

van vergrote belastingmogelijkheden voor het 

lokaal bestuur. 

 

Dit is door de rijksoverheid in december 2005 zo besloten. De keuze om 

dit aan te kaarten bij de VNG is een politieke keuze.  

3 idem Volgens ons moet elke gemeente een 

toezichthouder hebben inzake de WMO-wet. 

Hebben wij zo’n functie en aan wie brengt deze 

zijn bevindingen? 

 

De wettelijk verplichte toezichthouder Wmo is nu intern belegd bij een 

ambtenaar van beleid. In de regio zijn we aan het kijken of we deze rol 

kunnen beleggen bij de GGD.  De toezichthouder zal indien hij een 

afwijking ergens aantreft dit rapporteren aan het College. 

4 idem. Ons bereiken signalen dat globaal duidelijk is 

geworden in hoeverre het budget voor het 

Sociaal Domein toereikend was; graag een 

reactie indien de signalen correct zijn. 

 

Op grond van de huidige informatie is sprake van een voorlopige 

onderbesteding van de overgedragen rijksmiddelen van € 260.000. De 

afrekeningen met de instellingen en het SVB zijn nog niet afgerond. De 

verwachting is dat medio 2016 alle informatie ontvangen is. De totale 

onderschrijding op het programma de Beemster samenleving bedraagt  

€ 381.000. 

 



 

5 8 Hoeveel bedraagt de subsidie van de 

Stadsregio indien we ervoor zouden kiezen 

toch op het marktplein 3 halteplaatsen te 

handhaven en aan te passen aan de wettelijke 

eisen? 

 

De subsidie vanuit de SRA bedraagt voor de 5 haltes: 

 Locatie Middenweg / Klaas Hogetoornlaan ( lijn 129 / 306) 

 Locatie Rijperweg / Insulindeweg “Breidablick” ( lijn 306 / 416):  

 Locatie De Buurt “Spijshuis” (lijn 306/129/416):   

 Locatie De Buurt “t.p.v. Lunchroom (oost)” (lijn 129):  

 Locatie De Buurt “overzijde Lunchroom (west)” (lijn 129)  

ca. € 161.200. Dit zijn de reguliere normbedragen plus de extra 

inpassingskosten die ook voor ca. 95% in aanmerking komen voor 

subsidie. 

 

 


