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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 11 Er lijkt een gebiedsindeling te zijn m.b.t. precarioheffing. Gaan 

de nutsbedrijven dit aan de burger/gebruiker doorbereken? 

Als precario wordt geheven, behoort dit tot de bedrijfskosten van 

nutsbedrijven. Het is waarschijnlijk dat alle bedrijfskosten, dus 

ook eventuele precariobelasting, doorbelast worden aan de 

klant. 

Het is aan het nutsbedrijf zelf of zij dit aan alle klanten 

doorbelasten of enkel aan de klanten die woonachtig zijn in de 

betreffende gemeente.  

 

2 Raad 6, punt 7 Ingekomen stukken: de brief van burgemeester Van Beek d.d. 

16 december 2015 inzake de bijdrage VrZW. Hoelang is het 

verantwoordelijk deze dure kleine veiligheidsregio in stand te 

houden ten koste van, door het sluiten van uitrukposten, om de 

begroting weer rond te krijgen. Zou dit in groter verband er 

anders uit kunnen zien? 

 

In de brief is aangegeven dat de bijdrage per saldo niet stijgt, 

maar dat de verhouding van de gemeentelijke bijdragen wijzigt.  

Deze bijdrage is overigens nog steeds lager dan de kosten die in 

het verleden gemaakt werden toen er nog sprake was van een 

gemeentelijke taak.  

De VrZW heeft onderzocht op welke wijze er bespaart kan 

worden, maar waarbij de kwaliteit niet verminderd. In een groter 

verband zal dit op eenzelfde wijze worden benaderd en is de 

kans op sluiten van uitrukposten zeker ook aanwezig.  

 

3  Hoe groot is de behoefte aan sociale huurwoningen in Beemster 

op korte termijn? En hoelang moet een Beemsterling gemiddeld 

wachten?   

 

Nadere beantwoording op 20 januari 2016 

De beschikbare gegevens over de sociale huurwoningen in 

Beemster zijn als bijlage aan dit formulier toegevoegd. 

Ter vergelijking is in de bijlage ook een overzicht van Purmerend 

toegevoegd. Het laat goed de verschillen zien. 

Over 2015 zijn deze cijfers nog niet beschikbaar.  

Zodra die komen, ontvangt u die ook.  

 

  

  


