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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 Waarom is er bij deze GR sprake bij een zgn. 

Collegeregeling? Burgemeester is toch ook Collegelid? 

 

Er is gekozen voor een collegeregeling, omdat de taken die 

aan de GR zijn overgedragen taken zijn die binnen de 

bevoegdheden van het college vallen. 

Als lid van het college zou ook een burgemeester een functie 

binnen het bestuur van de GR kunnen innemen. Echter niet 

als (zelfstandig) beslissend bestuursorgaan binnen de 

gemeente. (Binnen de gemeente zijn, zoals u weet, drie 

rechtspersonen met beslissende bevoegdheden: raad, college 

en burgemeester met ieder eigen bevoegdheden.) 

 

2 12 Waarom is de 26K in 2017 niet meer nodig? 

 

Het betreft een tijdelijke subsidieregeling, die geïnitieerd is 

door de door Buurtzorg/Familiehulp gevraagde eenmalige 

transitievergoeding om de overgang van TSN naar 

Familiehulp te kunnen realiseren. Met deze 

subsidieregeling kan daaraan tegemoet worden gekomen 

en tegelijk de andere aanbieders worden gestimuleerd een 

zelfde beweging te maken t.b.v. de gewenste transformatie 

als wij nu bij Familiehulp verwachten. 

 

3 14 U bent niet erg  trouw aan de spelling van het ‘Fruitpad’ 

Los van het feit dat we naam niet fraai vinden; bessen 

vormden ook een belangrijk product, maar geheel terzijde! 

Nu de markt fors aantrekt, zijn wij benieuwd naar hogere 

(?) opbrengsten voor de gemeente? 

 

Met betrekking tot de spelling van het Appels en perenpad 

heeft u gelijk, wij zullen daarop beter letten. 

De aantrekkende markt leidt tot hogere verkoopprijzen. 

Daarin zitten inderdaad ook enigszins hogere 

grondopbrengsten verwerkt. Die halen echter nog niet de 

grondwaarden van de oorspronkelijke plannen. Uiteindelijk 

maken deze opbrengsten onderdeel uit van de totale 

grondexploitaties, die aan het eind neutraal moeten 

uitkomen. Er zit dus geen direct in te boeken voordeel voor 

de gemeente in. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 16 Vastgoed: ‘grotendeels’ is de begeleiding/vervreemding 

van objecten bij Purmerend neergelegd; welk deel dan nog 

niet, en waarom niet alles, en wie bij Beemster verricht 

deze arbeid? 

 

Het gemeentehuis, het gebouw van de voormalige 

Technische Dienst en de Bonte Klaver vallen onder 

verantwoording van de gemeentesecretaris in haar 

portefeuille. Er is wel (technische)ondersteuning van 

Purmerend in deze portefeuille. 

 


