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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Besluit gemeenteraad bij begroting 2018 om 100K Euro te 

bezuinigen op subsidies -> de eerste vereniging stond al bij 

de VVD fractie op de stoep. Zonder dat wij weten welke 

vereniging voor welk bedrag gekort wordt. Dat mandaat 

hebben wij immers bij u neergelegd. Kunt u ons wel inzage 

(vertrouwelijk) geven in de nieuwe subsidiebedragen 2018 

en 2019 per ontvanger? Dat praat wat makkelijker….. 

 

De raad heeft het college opdracht gegeven om deze 

taakstelling uit te voeren. Het college is hierover nog in 

gesprek met verenigingen en instellingen. Na afloop van dit 

proces zal het college de raad informeren over de 

uitkomsten hiervan. 

 

2 RC 5 Idem -> het college heeft bij de begrotingsbehandeling 

2018 aangegeven dat de 100K bezuiniging op subsidies in 

zal gaan per 1 juli 2018 vanwege de te voeren gesprekken 

en het kunnen anticiperen van de subsidieontvangers. 

Klopt deze ingangsdatum nog steeds? 

 

Dit is nog steeds het uitgangspunt. 

 

Rectificatie op 26 februari 2018. Het juiste antwoord is: de 

bezuinigingen op de subsidies gaan per direct in; per 1 

januari 2018. 

3 RC 8 Klopt het dat u het pand Middenweg 150 gaat verkopen 

direct nadat de fundering is aangepast?  

Is het verstandig de nieuwe inrichting af te stemmen op de 

huidige gebruiker Onder de Linden – ook al verkoopt u het 

pand met de zittende huurder? 

 

Het college heeft aangegeven dat zij de voorkeur heeft om 

het pand aan de Middenweg 150 te verkopen. Hiervoor is 

echter door het gemeentebestuur geen besluit toe 

genomen en/of opdracht toe gegeven. Dit zal nog moeten 

gebeuren.  

Wat betreft de ‘nieuwe’ inrichting is het zo dat het om 

reguliere onderhoudswerkzaamheden (beheer) gaat, deze 

werkzaamheden worden normaliter altijd afgestemd met de 

huurder. Het betreft geen grote aanpassingen ten behoeve 

van de huurder. 

 

4 RC 8 Klopt het dat de huurder Stichting Onder de Linden recent 

geïnformeerd is over uw voornemen tot verkoop van het 

pand? 

Ja, dit is correct.  
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5 RC 5 Toewijzing zorgwoningen Wooncentrum Middelwijck -> Op 

de website van Zorgcirkel staat dat toewijzing van deze 

zorgwoningen gebeurt via de gemeente Beemster. Houdt u 

wachtlijsten en urgenties bij dan? 

 

Nee, dit is niet het geval en onjuist. Er is reeds contact 

geweest met Zorgcirkel en dit is aangepast op de website.  

6 RC 6 Beheerplannen -> straatreiniging blz 2. Wat is de 

zwerfafvalvergoeding van 11.044 Euro per jaar. En van wie 

komt dat budget?  

 

De zwerfafvalvergoeding is een vergoeding afkomstig uit 

het Afvalfonds en bedoelt om extra activiteiten te 

financieren om gemeenten schoon te krijgen/houden. De 

zwerfafvalvergoeding komt voort uit het 

Verpakkingenakkoord 2012, een akkoord afgesloten tussen 

de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en de 

verpakkingsindustrie. De vergoeding bedraagt € 1,19 per 

inwoner. 

 

7 RC 6 Beheerplannen -> raadsvoorstel  blz 3. Bij de inventarisatie 

kwam u meer objecten tegen dan aangenomen en bekend 

was. Wat is er de afgelopen jaren aan beheer gedaan dat 

deze verrassing zich nu aan dient? 

 

Het beheren van de openbare ruimte geschiedde op basis 

van meldingen van bewoners, kennis en ervaring van 

ambtenaren en informatie die tot dat moment beschikbaar 

was. Met het inventariseren van het areaal is die informatie 

aangevuld en zijn alle beheerobjecten in kaart gebracht. 

Met het completeren van de informatie en het opstellen van 

de beheerplannen is er verder gewerkt aan het 

professionaliseren van het beheren van de openbare 

ruimte.  

 

8 RC 6 Beheerplannen -> raadsvoorstel kunstwerken blz 9 staat 

benodigd budget 119k Euro gemiddeld en begroot is 24K 

Euro. In het beheerplan kunstwerken zelf staat dat nog niet 

alles geïnventariseerd is (blz A9). Waarop baseert u de 

extra 100K Euro’s per jaar? 

 

Nagenoeg alle kunstwerken in Beemster zijn 

geïnventariseerd en technisch geïnspecteerd. Op basis van 

deze informatie is de meerjarenplanning opgesteld en het 

benodigd budget berekend. Daarnaast is er een post 

‘onvoorzien’ opgenomen.  

9 RC 6 Wat is de stand van de Algemene Reserve (ongeveer) per 

eind 2017 en na verwerking van de amendementen bij de 

begrotingsbehandeling 2018-2022?  

Zie de bijgevoegde bijlage voor het verloop van de 

algemene reserve de komende jaren (naar inzicht van nu).  

De bedragen van de beheerplannen zijn hier ook in 
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Wat is de stand van de Algemene Reserve (ongeveer) per 

heden inclusief genomen raadsbesluiten in het 1e kwartaal 

van 2018, de wachtgeldvoorziening van wethouder Jonk, 

de niet behaalde bezuiniging verkoop gemeentehuis etc. 

Wat wordt de financiële impact op de Algemene Reserve 

als wij voorliggende beheerplannen inboeken voor de 

komende 4 begrotingsjaren? Boekt u deze in met de 

ingeschatte (benodigde) bedragen per kalenderjaar (zie blz 

9 raadsvoorstel) of boekt u het gemiddelde bedrag van 

Euro 450K per kalenderjaar in omdat werkzaamheden niet 

allemaal tegelijk uitgevoerd zullen worden. 

 

opgenomen. Er is uitgegaan van het gemiddelde bedrag 

dat de komende jaren benodigd is, namelijk € 450.000 per 

jaar. 

10 RC 6 Kunt u uitleggen waarom er nu voor 500K Euro 

achterstallig onderhoud is op deze beheerplannen in totaal.  

Er is de afgelopen jaar toch “gewoon” beheer + onderhoud 

gepleegd? Indien ja, hoe kan er dan zo een grote 

achterstand zijn. Indien nee, wat is er met het begrote 

budget gebeurd als u slechts onderhoud heeft uitgevoerd 

op basis van het “piep” systeem. 

 

Het beheer van de openbare ruimte was voorheen 

gebaseerd op correctief onderhoud. Correctief onderhoud 

is meer incidenteel van aard en werd op basis van 

meldingen van bewoners, kennis en ervaring van 

ambtenaren, de tot dan beschikbare informatie en binnen 

de beschikbaar gestelde budgetten uitgevoerd. Het streven 

is daarbij altijd geweest om de openbare ruimte veilig te 

houden. Binnen de huidige beheersystematiek – 

gebaseerd op landelijke CROW normeringen en 

bijpassende beheerplannen – is er meer ruimte voor 

preventief onderhoud. Preventief onderhoud is planmatig 

van opzet en houdt rekening met meer factoren dan 

uitsluitend veiligheid. Door middel van 

beeldkwaliteitsniveau kan ook aan inwoners beter uitgelegd 

worden welk kwaliteitsniveau zij mogen verwachten. 

Daarnaast bleek uit de inventarisatie van het areaal dat de 

informatie die tot dan toe gebruikt werd voor het beheren 

van de openbare ruimte niet volledig was. De veranderde 

beheersystematiek en het hebben van een completer beeld 

van de objecten in de buitenruimte (en de kwaliteit 

daarvan) heeft geleid tot het financieel uitgangspunt dat nu 
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in de beheerplannen wordt omschreven.     

 

11 RC 6 Aan de Provincie NH is toegezegd dat de beheerplannen 

geactualiseerd zullen worden voor eind van het 1e kwartaal 

van 2018 (zie brief provincie NH.). Dat is nu geschied. Over 

de uitvoering van deze plannen, in welke vorm en 

tijdsbestek dan ook, moeten nog diverse beslissingen 

genomen worden. En er leven nog veel vragen bij onze 

fractie. Bent u het met ons eens dat het hebben van 

beheerplannen en het uitvoeren van die beheerplannen, 

niet hetzelfde is?  

Wat zijn de consequenties als er niet in februari maar in de 

raadsvergadering van april een besluit wordt genomen? 

 

Het actualiseren van de beheerplannen is enkel de 

uitvoering hiervan. Voor de provincie is het moment dat de 

raad de plannen vaststelt van belang. Indien de raad de 

beheerplannen vaststelt, zal de uitvoering plaatsvinden op 

basis van deze beheerplannen en de bijbehorende 

budgetten toegekend aan de uitvoering van de 

beheerplannen.  

Indien de raad niet in februari, maar in april een besluit 

neemt kunnen de financiële consequenties niet worden 

verwerkt in het meerjarenperspectief dat aan de nieuwe 

raad wordt aangeboden. Daarnaast zal de raad de 

provincie moeten inlichten over de vertraging en de 

oorzaak hiervan.  

Tenslotte is het zo dat de beheerplannen zijn opgesteld op 

basis van de kaders die op voorhand besproken/besloten 

zijn (bijvoorbeeld niveau C). De keuzes die nog gemaakt 

kunnen worden zijn beperkt en zullen beperkt invloed 

hebben op het financiële plaatje.  

 

12 RC 6 Beheerplannen -> Groen blz 20 / over financiën dat het 

personeel ook voor andere werkzaamheden wordt ingezet. 

Dit is o.a. 550 uur voor de kermis. De Stichting Beemster 

Gemeenschap betaalt voor deze werkzaamheden aan de 

gemeente. Waarom staat het dan hier nogmaals als 

kostenpost? Er staan toch kostendekkende inkomsten 

tegenover?  

 

Per abuis is men vergeten de bijdrage van de Beemster 

Gemeenschap voor inzet tijdens de kermis te verrekenen. 

Dit zal alsnog gebeuren. Dit betekent dat tabel 5.5. op 

pagina 19 van het beheerplan groen wordt aangepast. 

13 RC 10 Gebiedsontwikkeling gemeentehuis -> kunt u aangeven of 

de grens van het te ontwikkelen plangebied conform de 

eerder geleverde kaart met rode afbakening is ? 

 

Naar alle waarschijnlijkheid is dit niet het geval maar zal dit 

onderzoeksgebied uitgebreid worden met de 2 percelen 

openbaar groen achter het gemeentehuis (de percelen 

tussen woningen aan de Middenweg en woningen aan de 
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straat Rijpzicht). Ook de relatie met het marktplein dient te 

worden gemaakt. De insteek is een integrale benadering 

voor het gehele gebied.  

 

14 RC 14 Kadernota 2019 GGD -> graag de typo’s in het 

raadsvoorstel laatste zin en in het raadsbesluit aanpassen 

 

Het concept raadsbesluit en de concept zienswijze zijn 

gecorrigeerd op typefouten. 

15 RC 14 Kadernota 2019 GGD -> Er wordt door u verwezen naar de 

gemeentelijke kadernota 2019. Maar wij ontvangen in een 

verkiezingsjaar toch een meerjarenperspectief ipv een 

kadernota? 

 

Is al bekend of de financiering van het Rijks Vaccinatie 

Programma (RVP) dat per 2019 via het gemeentefonds 

aan ons wordt vergoed, kostendekkend zal zijn? 

 

De constatering klopt: waar in het voorstel gemeentelijke 

kadernota 2019 staat had moeten staan financieel 

meerjarenperspectief. 

 

 

Neen, het bedrag dat voor het RVP zal worden ontvangen 

wordt pas bekend bij de decembercirculaire 

gemeentefonds 2018. De GGD maakt in de 

aanbiedingsbrief om deze reden ook een voorbehoud; er is 

nog geen zekerheid of de gemeenten voor de kosten van 

het RVP voldoende dekking krijgen uit het gemeentefonds. 

 

16 GR 6 Brief 3 -> Het besluit is genomen in de gemeenteraad van 

30 januari 2018. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit besluit 

voor de deadline van 6 februari gecommuniceerd is met 

betrokkenen. 

 

Ja, het raadsbesluit van 30 januari 2018 is op 2 februari 

2018 verzonden naar de betrokkenen. 

 


