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1 - Een bewoner uit de Nieuwe Tuinderij West heeft een 

oplossing bij het KCC aangedragen voor het niet hoeven 

maaien van een brede groenstrook naast de Spelemei: een 

koppel schapen laten lopen. De buurt timmert de 

resterende hekken, levert de schapen en houdt een oogje 

in het zeil. Op de 3 bijlagen ziet u de situatie -> wat is de 

status van dit mooie initiatief ? 

 

Bij navraag in de organisatie, waaronder het klantcontact 

centrum (KCC), is niet te achterhalen wanneer en wie deze 

melding bij het KCC heeft gedaan. 

De dorpsmanager, de heer Noordhuis, krijgt dan ook graag 

de gegevens van de initiatiefnemer zodat hij persoonlijk  

contact kan opnemen om het initiatief in gezamenlijkheid te 

bespreken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 

De contactgegevens van de heer Noordhuis zijn bekend bij 

de griffie. 

 

2 - Eerder hebben wij u een vraag gesteld over het maaiwerk 

in de bebouwde kom. In bijlage 4 ziet u een voorbeeld dat 

de waterkant niet wordt mee gemaaid. Wat is de afspraak 

met de uitvoering door Purmerend op basis van ons maai-

beleid? 

 

Bij het maaien wordt een veilige afstand aangehouden ten 

opzichte van de sloot of obstakels. Dit om bijvoorbeeld 

langs sloten het risico te vermijden om te water raken met 

de machines en langs obstakels schade aan de machines 

te vermijden. Daarom worden deze stroken gras 4x tijdens 

het groeiseizoen handmatig gemaaid om de randen een 

acceptabel beeld te geven. Daarnaast bevordert dit soort 

onderhoud, door (tijdelijk) de randen langs de waterkanten 

met bloeiende kruidachtige planten te behouden, het 

aantrekken van vlinders en bijen en dergelijke insecten. 

 

3 - Wat heeft u met onderstaand besloten en wat wordt er 

vervangen? Zijn hier financiële consequenties mee 

gemoeid? 

 

1. Volledig en duurzaam digitaal werken met behulp van 

het Centric zaaksysteem door het nemen van een 

Vervangingsbesluit met ingang van 01-05-2017; 

Met ingang van 29 mei 2017 is het vervangingsbesluit in 

werking getreden. Dit betekent dat archiefbescheiden 

worden vervangen door reproducties. Het houdt meestal in 

dat papieren documenten worden omgezet naar digitale 

reproducties die vervolgens de plaats innemen van het 

origineel.  
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2. Vaststellen van het Handboek vervanging gemeente 

Beemster 2017. 

 

Het Handboek vervanging Purmerend /Beemster 2017 

beschrijft de organisatorische, procesmatige en technische 

inrichting van de vervanging zodat duurzaam digitaal 

gewerkt kan worden.  

Voor deze nieuwe werkwijze worden geen extra kosten in 

rekening gebracht. 

 

4 Raad nr 9 JR 2016 -> Klopt het dat uw voorstel neer komt op een 

verslechtering van het jaarresultaat 2016 van 773K Euro 

naar 965K Euro? Immers, u vraagt ons in te stemmen met 

een extra opname uit de algemene reserve van 117K Euro 

plus 75K Euro? 

 

Het voorstel is om het negatieve resultaat 2016 van 773K 

te onttrekken aan de algemene reserve. Vervolgens vragen 

wij u in te stemmen met het bestemmen van het positieve 

resultaat in 2016 op programma 2 voor een aantal 

doeleinden. Een derde voorstel is om een bedrag van 75K 

over te hevelen m.b.t. het werelderfgoed. Beide voorstellen 

komen ten laste van het resultaat 2017 en zullen ook 

onttrokken worden aan de algemene reserve.  

 

5 Raad nr 9 Wat is de hoogte van het “ge-oormerkte 3D-geld” in de 

algemene reserve als we 117K Euro daarvan zouden 

uitnemen zoals u voorstelt – zie vraag 4 

 

Bij de behandeling van de jaarrekening 2015 is besloten 

het overschot op programma 2 toe te voegen aan de 

algemene reserve, er is daarmee geen geoormerkt geld in 

de algemene reserve. Dit betrof een overschot van  

€ 381.475. Indien u conform voorstel besluit, zal de hoogte 

gelijk blijven aan het toegevoegde overschot uit 2015  

(€ 381.475). 

 

6 Raad nr 9 U stelt voor om 40K Euro beschikbaar te stellen voor 

coördinator sociale infrastructuur voor 1 jaar. U bedoelt 

vast mevrouw N. Schenkkan.  

a) Eerder is aan de raad gecommuniceerd dat mevrouw 

Schenkkan door P’rend betaald wordt. Hoe moeten wij dit 

krediet zien? 

b) Mevrouw Schenkkan is al begonnen. Op welke periode 

heeft dit krediet betrekking? 

 

Dat is juist. Het is ons niet bekend dat gecommuniceerd is 

dat Purmerend mevrouw Schenkkan bekostigt. De 

gemeente Beemster maakt gebruik van haar expertise en 

dient ook de kosten de betalen.  

Het krediet heeft betrekking op haar werkzaamheden 

gedurende één jaar in de periode december 2016-

december 2017. 
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7 Raad nr 10 Zijn de recent genomen raadsbesluiten in 2017 in 

voorliggende kadernota 2018 wel of niet verwerkt  =>  

245K Euro voor afslag N244 

 73K Euro voor campus onderzoek MB 

 35K Euro voor onderzoek Brand gronden ZOB -2 

 

Nee, deze zijn hier niet in verwerkt. Het betreft allemaal 

incidentele lasten en komen, met uitzonderlijk van het 

project schoolcampus, ten laste van de algemene reserve. 

Het saldo van de algemene reserve zal dan ook lager 

worden. 

 

 


