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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 ‘Brandgronden’: In welk opzicht werkt dit dossier nog door 

in het toekomstige bouwplan (ZOB2)-? Alleen financieel of 

nog meer? 

 

Dit betreft enkel het financiële effect, waarbij het ‘verlies’ in 

feite al is genomen op het moment van afboeken van de 

waarde. 

2 6 ‘Brandgronden’: Is er onderzocht of bij iemand van de 

betrokkenen een claim te leggen valt?  

 

Ja, dit is onderzocht. Conclusie hierbij is dat er geen 

sprake is van verhaal of claims, aangezien feitelijk geen 

van de partijen iets te verwijten valt.  Anders dan dat het 

college heeft moeten constateren dat betrokkenen tekort 

zijn geschoten, onzorgvuldig en onprofessioneel hebben 

gehandeld. 

 

3 6 Wat is exact het leereffect van dit dossier? 

 

Dit dossier laat vooral zien hoe het niet had gemoeten. De 

uitkomsten leren ons het proces bij dit soort aankopen 

anders in te richten en dit is ook reeds het geval.  

 

4 9 Het College kiest voor bouwen op het schoolterrein. Zijn er 

helemaal geen andere opties onderzocht? 

 

Er zijn verschillende scenario’s onderzocht. De conclusie is 

dat de groei op langere termijn te groot is om op deze 

locatie op te vangen, daarom is nu voor een tijdelijke 

oplossing gekozen. 

Over een aantal jaar kan een tweede (permanente) 

schoollocatie gebouwd worden. Alternatieven zoals de 

ruimte van het buurthuis en het bouwen van een extra 

verdieping zouden dan tot leegstand kunnen leiden op de 

huidige locatie. En daarmee feitelijk een desinvestering is. 

 

5 10 Verordening jeugdhulp: wat is de relatie tussen het 

jeugdloket en jeugdteam? 

 

Het loket jeugd vormt de toegang tot specialistische 

jeugdhulp. Het jeugdteam is een multidisciplinair team die 

direct hulp kan bieden. Het jeugdteam en het loket werken 
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nauw samen daar waar meer specialistische jeugdhulp 

nodig is. 

 

6 10 ‘het College kan nadere regels stellen’ bijv. bij art.3.3.2: dit 

onttrekt zich dus aan onze waarneming c.q. beoordeling? 

 

De nadere regels zijn door het college vastgestelde 

algemeen verbindende voorschriften die een uitwerking zijn 

van specifieke bepalingen uit de Verordening jeugdhulp 

Beemster 2018. Onder andere de ondersteuningsprofielen 

en de pgb tarieven zijn opgenomen in de nadere regels 

jeugdhulp 2018. Nadere regels van het college hebben als 

voordeel dat ze een kortere procedure hoeven te doorlopen 

om gewijzigd te worden. Ze kunnen daardoor sneller 

inspelen op de actualiteit in de praktijk.  

 

 


