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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 Op welke termijn zijn alle  'open einden' ingevuld? 

Dit gaat dan om posten voor vernieling, uitkomst 

bomennota, baggeren? Dit met de verwachting dat de 

kosten hierdoor uiteindelijk nog veel hoger zullen zijn. 

 

Voor vernieling is geen post onvoorzien opgenomen binnen 

de beheerplannen. Wel worden vernielde objecten 

vervangen, zeker wanneer de veiligheid in het geding is. 

Eventuele kosten die hieruit volgen worden opgevangen 

binnen programma 5 (Beemster omgeving). Indien er een 

dader bekend is, wordt er wel geprobeerd om te schade te 

verhalen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de expertise 

van het bedrijf NODR. 

 

Voor het vervangen van bomen (bijvoorbeeld vanwege 

boomziekte of noodkap) is beperkt budget beschikbaar. Bij 

het vervangen van bomen wordt er goed gekeken naar 

welke impact het niet terugplaatsen van de boom heeft op 

de omgeving. Daarbij wordt er prioriteit gegeven aan het 

vervangen van structuurbomen zodat de groenstructuur in 

stand blijft (bijvoorbeeld bomen die langs wegen staan in 

de dorpskernen).   

 

Het baggeren van waterlopen wordt uitgevoerd binnen het 

bestaande budget. In het kader van overdracht stedelijk 

water wordt het beheer en onderhoud van waterlopen 

gefaseerd overgedragen aan het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier (zie onder meer pagina 44 van 

de Programmabegroting 2018-2021). 

 

2 6 Beheerplan Spelen, punt 6.1, blz 20. 

Probleem van de aansprakelijkheid. Het plan stelt dat in 

2017 inzichtelijk wordt gemaakt op wiens eigendom de 

Op pagina 20 van het beheerplan Spelen worden enkele 

beheermaatregelen genoemd en de daarbij behorende 

financiële gevolgen. Een van die maatregelen is het 

http://www.nodr.nl/
http://www.beemster.net/sites/default/files/Programmabegroting%202018-2021.pdf
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speelvoorzieningen staan. Zijn de eigendomsverhoudingen 

nu (nog niet) helder (gemaakt)? 

 

inzichtelijk maken van het beheer en onderhoud van 

speeltoestellen die op gemeentelijke grond staan maar op 

dit moment niet in beheer en onderhoud zijn van de 

gemeente. Voor deze maatregel is € 5.000,- begroot. 

Omdat het beheerplan Spelen nog niet is vastgesteld, is 

het budget ook nog niet toegekend. Dit betekent dat deze 

beheermaatregel tot op heden nog niet is uitgevoerd.  

 

3 6 Wij bepleiten overdracht van De Spelemei naar een nieuw 

bestuur. Dit conform de formule van speeltuin De 

Vreugdegaard met ruimere openingstijden. Wat is uw 

opvatting? (politieke vraag) 

 

De portefeuillehouder zal deze vraag in de vergadering 

beantwoorden. 

4 8 Er is onduidelijkheid over welke posten er in de loop der 

jaren aan grondexploitaties van de woningbouwplannen 

toegerekend zijn. Enige transparantie lijkt ons gewenst. 

Is hierover een globaal overzicht te leveren vanaf de 

grondexploitatie voor het woningbouwplan Leeghwater 3 

tot nu?  

 

Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord. 

 


