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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 11 Blz 3/4 algemene toelichting derde bullit: kunt u aangeven 

waarom u het woord dus gebruikt om de dotaties aan de 

onderhoudsreserve te laten vervallen, is er bijvoorbeeld 

geen behoefte meer aan cyclisch onderhoud, zit er al 

genoeg in de reserve of  “mag het niet van de accountant”? 

 

Een dotatie kan enkel aan een voorziening worden gedaan. 

Aangezien de voorziening is omgezet naar een reserve, is 

een dotatie niet toegestaan. Dit is conform de BBV. 

2 12 In bijlage 3, blz 5, staat dat de Raad van State is 

geïnformeerd over de aantallen te bouwen woningen in 

Beemster tot 2020.  Kan het College deze stukken ook aan 

de Raad ter beschikking stellen en daarbij de stand van 

realisatie en een prognose aangeven. 

 

In ons Beleidskader en een separate ‘Notitie 

Woningbehoefte’ zijn de actuele trends en prognoses en de 

daarop gebaseerde geldende provinciale en regionale 

woningbouwafspraken en -ambities met betrekking tot De 

Nieuwe Tuinderij benoemd. Dit geldt eveneens voor het nu 

voorliggende bestemmingsplan ‘Appels en perenpad’. 

 

De gemeente Beemster is in het Regionale Actie 

Programma (RAP) Amsterdam opgenomen, waarin nadere 

afspraken zijn gemaakt over het woningbouwprogramma 

binnen de regio. 

 

Stand van zaken realisatie en prognose 

In Beemster zijn tot heden circa 325 nieuwe woningen 

gerealiseerd (De Keyser deelgebied 1 & 2, De Nieuwe 

Tuinderij tot fase 5, Locatie Slot, Dirk Dekkerstraat en 

overige locaties). De prognose tot 2020 (afronden van De 

Nieuwe Tuinderij West en De Keyser fase 1, en De Nieuwe 

Tuinderij Oost) is dat in totaal ongeveer 730 woningen 

kunnen worden gerealiseerd.   

 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

3 14 Er worden 22 bestanddelen huishoudelijk afval 

onderscheiden, inclusief restafval. Betekent dit dat als een 

van de eerste 21 bestanddelen in de restafvalcontainer 

wordt aangetroffen  er sprake is van een overtreding en er 

een sanctie volgt. 

 

Het Landelijk afvalbeheersplan verplicht ons huishoudelijke 

afvalstoffen gescheiden in te zamelen. 

Strikt genomen zou er een sanctie kunnen volgen bij 

overtreding.  

Het is echter niet zo dat bij het aantreffen van één of meer 

zaken uit de 21 eerst genoemde bestanddelen direct een 

proces-verbaal wordt opgemaakt. Immers een leeg 

drankkarton, een stuk textiel, een leeg glas ligt soms ook 

zomaar in de restafvalcontainer. 

Het gaat erom dat gemeenten zoveel als mogelijk afval 

gescheiden inzamelen en deze service aanbieden aan de 

burger.  

 

 


