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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 4 Wat is de stand van zake bij de beroepsprocedure 

Mijzerweg 1a? 

Deze zaak wordt op 31 januari 2018 behandeld in een 

zitting van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State.  

 

2 8 Blz. 9. Welke informatie kunnen de zorgverleners niet 

leveren? 

 

Zorgaanbieders zijn niet altijd in staat om aan te geven 

waarom een individuele gemeente significant afwijkt van 

budget. Zij opereren namelijk regionaal en onze indruk is 

dat zij de control ook op dit niveau hebben ingericht. Voor 

het college is het derhalve ingewikkeld om afwijkingen toe 

te lichten, omdat wij grotendeels afhankelijk zijn van 

inhoudelijke toelichting van zorgaanbieders. 

 

De informatie die niet wordt aangeleverd heeft te maken 

met het berichtenverkeer (vecozo) dit zijn de zogenoemde 

einde zorg berichten, met name de inhoud van het einde 

zorgbericht Probleem deed zich voor tussen de koppeling 

van GBA en GWS dat kan lokaal per gemeente verschillen. 

Systemen van aanbieders worden hier nu op aangepast. 

Dit verbetert in 2018 omdat er dan een financiële trigger 

aan het bericht hangt. Geen einde zorg bericht is geen 

betaling van de factuur. 

 

3 8 Hoe voorziet het inkoopcontract erin dat de vereiste 

informatie tijdig wordt geleverd? 

 

Hier wordt nu niet in voorzien 

4 8 In navolging op de voorgaande vraag: Welke sancties zijn 

hieraan verbonden? 

 

Hier wordt nu niet in voorzien. ` 

Voor 2018 wordt er op basis van de regionale inkoop alleen 

een sanctie opgelegd als de doelstelling van het kind niet 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

wordt behaald. Er wordt  70% vooraf betaald en  30% 

achteraf na het behalen van doelstelling. 

 

5 8 De leges kosten zijn minder dan verwacht. Wat is de trend 

van 2010 tot heden t.a.v. principeverzoeken, 

daadwerkelijke omgevingsvergunning aanvragen, afgifte 

omgevingsvergunningen en geweigerde 

omgevingsvergunningen? 

 

De legesinkomsten zijn minder dan de raming voor dit jaar. 

Hieronder een overzicht: 

 

Totaal ingediende aanvragen omgevingsvergunning:   

In 2014: 127   

In 2015: 107 

In 2016: 150  

In 2017:   97 (t/m medio november) 

 

6 8 Blz 14. Overhead kosten zijn per heden rond de 2,7 

miljoen. Volgens de samenwerkingsovereenkomst lagen 

deze rond de 3,4 miljoen euro per 1-1-2014. Wat verklaart 

deze lagere overhead, doorrekening van Purmerend aan 

Beemster? 

 

Deze twee bedragen kunt u niet met elkaar vergelijken. Het 

bedrag van circa € 3,4 miljoen was het totaal bedrag van 

de DVO. In dat bedrag was overhead begrepen maar ook 

de loonsom van personeel dat niet valt onder het begrip 

overhead zoals functies Burgerzaken, Toezicht en 

Handhaving, Ruimtelijke ontwikkeling en Onderhoud groen, 

wegen etc. Met ingang van 1-1-2017 moet overhead apart 

zichtbaar gemaakt worden. In de € 2,7 miljoen is begrepen 

managementkosten, kosten huisvesting, ict, facilitair en 

loonkosten van functies die gedefinieerd zijn als overhead 

zoals personeelszaken, communicatie, juridische zaken, 

planning en control etc.  

 

7 10 Kunnen de stukken worden toegevoegd aan de agenda? De agenda van de regioraadsvergadering is op 22 

november aan de stukken toegevoegd met een verwijzing 

hoe u de onderliggende stukken van de regiovergadering 

kunt benaderen. 

 

 


