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1 5 Een grammaticaal slecht stuk:  

- verkeerd gebruik van de lidwoorden 

- ontbrekende persoonsvorm of 2 x een persoonsvorm 

- soms te lange zin met teveel komma’s 

- woorden ontbreken 

 

Wij nemen hier kennis van. 

2 5 Blz 5  Er zijn nu accounthouders aangesteld die contacten 

leggen met gemeenten. Per 2017 komen daar integraal 

teammanagers bij. Worden hiermee de accounthouders 

overbodig? 

 

Nee, de twee accounthouders (Zaanstreek en Waterland)  

zijn voor de directe contacten tussen gemeenten (bestuur 

en beleid) en de GGD-organisatie. De integrale 

teammanagers zijn per inhoudelijk terrein doende. 

Bijvoorbeeld de JGZ. 

 

3 5 Blz 8  Kunt u ons de trend aangeven voor Beemster en 

deze regio ZW in het kader van vroeg-signalering van 

mensen met verward gedrag per 1-1-2016? 

 

Nog niet, het tweede kwartaal komt de GGD met de 

uitkomsten van de gezondheidsmonitor en zal dan ook de 

trends aangeven. 

4 5 In de GGD kadernota 2017 (!) staat op blz 14 een 

mogelijke BTW consequentie. Wij zien hiervan geen 

financieel effect in de voorliggende meerjarenbegroting 

2018-2020. Wat is de uitkomst van uw gesprek met de 

Belastingdienst in deze of is er nog een “open einde” ? 

 

Er is nog een “open einde”. 

 

Voor de volledigheid bij dit antwoord, in de GGD kadernota 

2017 is het navolgende vermeld: Wanneer een 

overheidsorgaan wettelijke taken uitvoert, die niet diens 

eigen taken zijn, is er in principe sprake van een markt. Om 

deze niet te verstoren, moet 21% BTW geheven worden. 

Dit is het geval bij de uitvoering van de GHOR taken door 

de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland/GGD 

Amsterdam voor VrZW. Door deze verplichting zou de 

GHOR-taak aanzienlijk duurder worden. Om BTW heffing 

te voorkomen zijn de betrokken partijen het erover eens 
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geworden het Leerstuk Kosten voor Gemene rekening 

(LKG) toe te passen. Hierbij worden de kosten verdeeld via 

een vooraf vastgestelde verdeelsleutel. Deze 

verdeelsleutel wordt voor onbepaalde tijd vastgesteld en is 

niet te wijzigen (behoudens opzeggen Leerstuk, waardoor 

de Btw-verplichting weer terugkeert). Deze constructie is 

voorgelegd aan de Belastingdienst en wordt toegepast in 

Flevoland en Noord-Brabant. In onderzoek is of deze BTW 

heffing ook van toepassing is op de Dienst Publieke 

Gezondheid diensten (DPG) en ondersteuning van de 

GGD aan VrZW. 

 

5 

 

5 Inzake het voorlichten over “goede voeding en bewegen”. 

Hoe promoot de GGD –ZW deze 2 belangrijke items in 

Beemster en bij welke doelgroepen? 

 

Dit gebeurt via: 

- De nieuwsbrief Gezond op school voor de basisscholen 

met actuele nieuwsberichten over o.a. voeding & 

bewegen. 

- Interventie aanbod -gezond gewicht- genoemd op de 

website van de GGD, voor scholen en ouders / 

verzorgers. 

- Adviseur gezondheidsbevordering, advies bij interventie 

uitvoering. 

- Artsen en jeugdverpleegkundigen van de Jeugd-

gezondheidzorg verbonden aan de scholen en 

kindercentra. 

- Het CJG. 

De voornaamste doelgroepen zijn kinderen en hun ouders.   

 

6 

 

6 De boom die in het speeltuintje staat achter Duysburg in 

MB, geeft te veel schaduw in de tuinen ten noorden van de 

boom. Hier is al eerder overleg geweest met bewoners: de 

een wil een volle boom, de ander wil hem verder terug 

gesnoeid. Kunt u hierin nogmaals bemiddelen?  

 

Antwoord volgt. 
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7 6 Putten en kolken leegzuigen -> wat is het beleid cq de 

frequentie voor het leegzuigen van putten en kolken in 

Beemster.  

 

De ledigingsfrequentie van de kolken in Beemster (was en) 

is 1x per jaar, ongeveer in de herfstperiode. Als met putten 

de rioolkelders van de hoofdgemalen wordt bedoeld, dan is 

het antwoord 2x per jaar. 

Vanaf 2016 is het proces geborgd in het Bestuursakkoord 

Water (BAW) Zaanstreek Waterland. Hierin zit naast 

Beemster, een vertegenwoordiging van de gemeenten 

Waterland, Wormerland, Landsmeer, Edam-Volendam, 

Purmerend, Zaanstad en het HHNK. Vorig jaar heeft het 

BAW Zaanstreek Waterland een aanbesteding gehouden 

om de kolken gezamenlijk te reinigen. 

 

8 7 Is dit echt een wettelijke verplichting? Hoe verhoudt zich dit 

tot nooit/niet eerder uitgevoerd onderzoek? 

 

Het is geen wettelijke verplichting maar in de Wet 

Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en in de memorie 

van toelichting is opgenomen dat de gemeente 

verantwoordelijk is om aanvragen omgevingsvergunning op 

volledigheid te toetsen. Als een aanvrager voor een 

omgevingsvergunning in zijn aanvraag niet aangeeft dat er 

handelingen worden verricht met gevolgen voor beschermde 

plant- en diersoorten, dan kunnen onze medewerkers niet 

beoordelen of deze aanvraag, voor wat betreft deze  

handelingen, correct en volledig is ingevuld. Wij zijn van 

mening dat zonder gegevens over de in onze gemeente 

voorkomende beschermde plant- en diersoorten een toets  

op volledigheid niet mogelijk is. Bij enkele rechterlijke 

uitspraken is besloten reeds afgegeven omgevings-

vergunningen nietig te verklaren omdat de gemeenten deze 

aanvragen niet of onvolledig hadden getoetst op de 

natuuraspecten.   

 

9 8 Camera op de brug bij woonhuis Volgerweg. Eerder 

hebben wij u vragen gesteld over de camera die hier op de 

openbare weg gericht is. Toen was uw antwoord dat de 

Op grond van de informatie die wij hebben, is de camera 

nog steeds niet actief. Als dit gaat gebeuren gaat deze 

gericht worden als beveiliging van het toegangshek.  
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camera nog niet ingesteld was maar wel bedoeld voor het 

filmen van slechts de toegangspoort. Is inmiddels - met de 

politie erbij - deze camera zo ingesteld dat de openbare 

weg NIET gefilmd wordt? 

 

10 8 Zie de schriftelijke vragen gesteld in Purmerend over het 

evaluatie rapport van KokxDeVoogd. 

http://raad.purmerend.nl/download/22999  

Wat is het tijdschema voor het te ontwikkelen model van 

één gezamenlijke ambtelijke organisatie? Kunt u dit 

concreet maken voor de 14 aanbevelingen. 

 

Zoals u heeft kunnen lezen in de beantwoording van de 

schriftelijke vragen waarnaar u in uw vraag verwijst, heeft 

het college van Purmerend nog geen standpunt ingenomen 

aangaande de beide modellen die in het rapport worden 

beschreven. Het college van Purmerend heeft aangegeven 

pas een standpunt te willen innemen nadat de raad van 

Beemster dit heeft gedaan. Dit is inmiddels gebeurd.  

Wanneer het college van Purmerend een standpunt heeft 

ingenomen, kan een plan van aanpak en een tijdpad 

opgesteld worden. Naar verwachting  is dit medio april 

gereed.  

 

11 9 Loopbrug ringvaart Westdijk: in uw brief staat dat de 

opdracht helder is. 

1. wat is de opdracht dan? 

2. van wie aan wie is er opdracht gegeven? 

3. wat is er inmiddels helder? 

 

Antwoord volgt. 

12 10 Aanslagen OZB: in onze technische vragen over de 

juistheid van de aanslagen heeft u ons op 8 november 

2016 op korte termijn een rapportage toegezegd.  

1. Wanneer kunnen wij die rapportage verwachten? In 

hetzelfde antwoord staat een interim controle begin 

december 2016 aangekondigd door de accountant.  

2. Kunt u ons die audit/controle uitkomst toesturen. 

 

Inmiddels zijn de nieuwe aanslagen voor 2017 verstuurd. 

3. Had u deze aanslagen niet wat later in tijd kunnen 

Dat is correct. De betreffende rapportage is helaas niet 

beschikbaar. De accountant heeft zijn interim controle 

afgerond in januari. De bevindingen hebben wij ontvangen 

en samen met de bevindingen uit de jaarrekeningcontrole 

2015 heeft Purmerend een plan van aanpak gemaakt over 

de verbeterpunten om de jaarrekeningcontrole 2016 goed 

te laten verlopen. Dit zal afgestemd worden met de 

auditcommissie in oprichting. In de bevindingen is 

overigens niets opgenomen over de onjuistheid van de 

OZB aanslagen. 

http://raad.purmerend.nl/download/22999


NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

versturen nl. nadat de basis (nog) beter op orde is?  

 

Inmiddels is wel door een extern bureau geconstateerd dat 

de kwaliteit van WOZ gegevens in Beemster niet optimaal 

is. Dit kan op orde worden gebracht binnen een redelijke 

termijn. Hiervoor ontvangt u in de kadernota een voorstel.  

 

Wat betreft de aanslagen 2017: deze zijn verstuurd 

conform het reguliere proces. Later verzenden is geen 

alternatief, omdat het optimaliseren van de WOZ gegevens 

(te) lang zal duren. Naar verwachting zal dit onderdeel bij 

de aanslagen 2018 op orde zijn.  

 

13 10 Parkeerplaats gemeentehuis: er staat op 1 parkeerplek NP 

bij de elektrische laadpaal terwijl er 2 laadmogelijkheden 

zijn. Er is discussie over die 2e laadplek omdat er geen NP 

staat. Kunt u die discussie oplossen en een tweede NP 

markering maken. Tevens is dan duidelijker dat er 2 (!) 

oplaadpunten tegelijk benut kunnen worden zonder aan de 

andere kant van de heg te hoeven opladen – met alle 

gedoe van snoeren over de heg heen.  

 

Antwoord volgt. 

14 10 Ingekomen brief ondernemers inzake toeristenbelasting 

2017: in de raadsvergadering van 20 dec 2016 zijn de 

nieuwe tarieven 2017 vastgesteld. Hoe kan het dat de 

ondernemers hierover pas worden geïnformeerd per brief 

d.d. 16 februari 2017. Immers - dat is te laat voor alle reeds 

betaalde en/of gemaakte boekingen tot die datum.  

 

Bij de begrotingsbehandeling begin november van ieder 

jaar besluit u als gemeenteraad over de belastingmaat-

regelen van het volgende jaar. Deze besluiten worden 

gepubliceerd in het huis-aan-huis blad De Binnendijks. Van 

degene die belastingplichtig zijn voor de toeristenbelasting 

mag verondersteld worden dat zij deze berichtgeving over 

de belastingtarieven volgen. Aan de belastingplichtigen 

voor de toeristenbelasting wordt ieder jaar achteraf in de 

maand januari/februari van het nieuwe jaar een 

aangifteformulier toegestuurd met een begeleidend 

schrijven waarin verzocht wordt over het voorgaande jaar 

het aantal overnachtingen op te geven. In die begeleidende 

brief wordt (als geheugensteuntje / extra service) het 
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nieuwe tarief vermeld dat van toepassing is voor het 

nieuwe (inmiddels aangebroken) jaar. Deze werkwijze 

wordt al jaren zo gehanteerd, en is hetzelfde als voor de 

samenwerking met Purmerend.  

 

 


