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1 4 Uit berichtgeving in het NHD en De Boerderij blijkt dat de 

Cono plannen aan het ontwikkelen is voor het opzetten van 

een bezoekerscentrum. Ook blijkt dat het college hierbij al 

betrokken is. Kunt u aangeven wat u weet van deze 

plannen, wat uw reactie is geweest richting de Cono, hoe 

deze plannen zich verhouden tot de afspraken die zijn 

gemaakt rond de nieuwbouw van de Cono? 

 

Aan de omgevingsvergunning voor de nieuwe kaasmakerij 

aan de oostzijde is de voorwaarde gesteld dat de oude 

kaasmakerij aan de westzijde gesloopt moet worden. Door 

realisatie van de nieuwe kaasmakerij  aan de oostzijde, 

dient de landschappelijke openheid aan de westzijde terug 

te komen. Dit is nog steeds uitgangspunt en het college 

heeft ook geen uitspraak gedaan dat van die voorwaarde 

zal worden afgeweken. De plannen zijn het college bekend 

waarbij de sloopvoorwaarde is benoemd, maar waarbij ook 

is gesteld dat het aan de CONO is als de CONO nader 

onderzoek wil doen.   

 

2 8 Turap blz 7. Op welke termijn gaat dit verbeterplan 

gepresenteerd worden? 

 

Het verbeterplan zal in het eerste kwartaal van 2018 

worden gepresenteerd. 

3 8 Turap blz 8. In de begroting van 2018 werd opgemerkt dat 

€1,8 miljoen voor BV022 niet genoeg is en dat daar jaarlijks 

ongeveer € 500.000 bij moest. Dit zien we niet terug in 

deze Turap. Kunt u dit uitleggen? 

 

Politieke vraag, te beantwoorden in vergadering 

4 8 Turap blz 9. Hier wordt een onderschrijding op het budget 

genoemd, terwijl er enkele weken geleden nog de noodklok 

werd geluid. Kunt u dit toelichten? 

 

Politieke vraag, te beantwoorden in vergadering 

5 8 Turap blz 9. U geeft aan dat er pas duidelijkheid kan 

worden verschaft bij de jaarcijfers. Wilt u hiermee zeggen 

dat deze raad (in deze samenstelling) hier niets meer mee 

kan? 

Politieke vraag, te beantwoorden in vergadering 
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6 8 Turap blz 10. Kunt u aangeven wat de oorzaak is van het 

niet realiseren van de leges inkomsten 

omgevingsvergunningen? 

Het niet kunnen realiseren van de geraamde 

legesinkomsten heeft te maken met het aantal ontvangen 

bouwaanvragen. Dit jaar is er een dalende lijn in het aantal 

bouwaanvragen te zien. Ook het aantal aanvragen voor 

grote bouwprojecten (deze leveren meer leges op) is 

aanzienlijk minder t.o.v. vorig jaar. Dit heeft geleid tot een 

negatief effect op het geraamde legesinkomsten voor dit 

jaar. 

Hieronder een overzicht van de aantallen. 

Totaal ingediende aanvragen omgevingsvergunning:   

In 2016: 150  

In 2017:   97 (t/m medio november)  

Totaal aantal grote bouwprojecten: 

In 2016: 11  

In 2017:   5 (t/m medio november) 

 

7 8 Turap blz 11. Waren deze kosten voorzienbaar (€ 73.000)? 

 

In het programma leidt dit tot een overschrijding, maar de 

dekking is ook aanwezig: de reserve die bestemd is voor 

duurzaamheid. Deze reserve is nog steeds toereikend, 

aangezien er geen sprake is van hogere kosten: de kosten 

worden anders verdeeld door de jaren heen. 

 

8 8 Turap blz 12. Lagere opbrengsten OZB. Gaat u deze 

corrigeren in 2018? Hoe bent u tot een 

waardevermeerdering van 6% gekomen? 

 

Ja, dit is in 2018 meegenomen in de herberekening. De 

waardevermeerdering van 6% is een landelijk gemiddelde, 

maar is helaas in Beemster niet gehaald.  

9 8 Wat is de stand van zaken met betrekking tot het overleg 

met de provincie over de begroting 2018 en dergelijk? 

 

De begroting is ook aan de provincie toegezonden en zij 

zullen hier een oordeel over vormen. Normaliter is het zo 

dat er vervolgens een gesprek plaatsvindt over de 

begroting in het volgende jaar (in dit geval 2018). Indien er 

aanleiding is zal de toezichthouder eerder een gesprek 

inplannen. Daarnaast zal er op zeer korte termijn een brief 

verstuurd worden aan de provincie over de stand van 
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zaken m.b.t. de eerder genoemde punten 

(risicomanagement, beheerplannen en de financiële 

status). 

 

10 9 Hoe gaat u artikel 17c concretiseren met name voor de 

budgetten binnen het sociaal domein? 

 

De administratie is reeds dienstbaar voor het verschaffen 

van informatie over uitputting van de toegekende budgetten 

en investeringskredieten en voor het maken van 

kostencalculaties. De input is echter wel bepalend (de 

facturatie die goed moet verlopen). Hierover wordt met 

name op het sociaal domein gesproken met leveranciers. 

 

 


