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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 5 Wat kost de optie C/A (alles op C niveau, parels op A 

niveau)? 

 

Er is ca €45.000 minder budget nodig voor de exploitatie 

dan op dit moment beschikbaar. Voor de investeringen blijft 

extra geld nodig, hetzelfde als bij de andere scenario’s. 

Hiermee zal wel 95% van de gemeente op een niveau van 

‘sober/schraal’ worden onderhouden en de pareltjes (ca 5% 

van het gebied) op een ‘hoog’ niveau. 

 

2 6 Zit het jaarlijks bijhouden van de stand van zaken m.b.t. het 

areaal openbare ruimte in de DVO? 

 

Als de achterstand voor het inventariseren en actualiseren 

van ons areaal is ingehaald zijn de areaalgegevens in de 

beheersystemen op orde en dan is het een kwestie van 

bijhouden. Dit bijhouden en actueel houden van de 

gegevens valt binnen de reguliere werkzaamheden. 

 

3 8 Museum Betje Wolff wordt in de rapportage niet genoemd. 

Heeft de gemeente hier geen “vast goed”- relatie mee? 

 

Gebouwen zijn in eigendom van Historisch Genootschap 

Beemster. De vastgoed relatie is het “opstalrecht”. 

4 8 Zijn er contracten gesloten met beide kinderopvangen? 

 

Aan de Nicolaas Cromhoutlaan en de Tobias de 

Coenestraat wel, aan het Middenpad nog niet. Op alle drie 

de locaties is maar een partij welke huurt van de gemeente, 

voorheen SKB en inmiddels Forte. 

 

5 8 Zijn de doelgebieden van het B veld van ZOB opgeknapt 

met bruikbare delen van het hoofdveld? Zo nee, wanneer 

moet het B veld aangepakt gaan worden? 

 

Ja, de doelgebieden zijn opgeknapt met de bruikbare 

delen. De verwachting is dat dit veld weer enkele jaren mee 

kan. We zijn bezig om een compleet meerjaren 

onderhoudsplanning voor de drie sportcomplexen te 

maken. 

6 8 Wanneer gaat het bodemonderzoek nabij Wormerweg 8 

plaatsvinden? 

Dat zal nog in 2016 gedaan worden. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

7 11 Artikel 2:77 Op welke wijze wordt hierover 

gecommuniceerd, wanneer er besloten wordt tot plaatsing? 

 

Wij beschouwen dit als een politieke vraag. 

8 11 De nieuwe tekst van artikel 18 verwijst naar artikel 1.3, 

echter artikel 1.3 is vervallen. 

 

Dit is inderdaad overbodige tekst en moet worden 

verwijderd. Voor in de raadsvergadering zal dit 

gecorrigeerd besluit aan de raad voor besluitvorming 

worden voorgelegd. 

 

 


