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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 5 Kunt u een inhoudelijke onderbouwing geven van de 

bedragen van de subsidieplafonds? 

 

Het subsidieplafond 2020 is grotendeels gebaseerd op de 

subsidieverleningen zoals deze de voorgaande jaren waren. 

Het college heeft vastgehouden aan de eerder ingezette lijn 

van bezuinigingen op kunst en cultuur, dus hiervoor zijn geen 

extra subsidies verleend. Daarnaast zijn er door loonindexaties 

en stijgende kosten bij organisaties een aantal ophogingen.  

Er zijn aanvullende bedragen beschikbaar gesteld voor SMD, 

WonenPlus, MEE en Vluchtelingenwerk. De uitvoering van 

deze activiteiten zijn van dusdanig belang voor gemeente 

Beemster, dat is besloten tot een ophoging van deze subsidies 

om de bestaande activiteiten in stand te kunnen houden. 

De verhoging van Historisch Genootschap Beemster heeft te 

maken met kosten van het onderhoud van museum Betje Wolf. 

Tenslotte is er nog een kleine ophoging van de subsidie op 

Cultuurplan bij OBS De Bloeiende Perelaar en de Blauwe 

Morgenster, dit is ivm toename van het aantal leerlingen. 

 

2 5 In het coalitieprogramma staat : “Uitgangspunt van 

deze coalitie is dat partijen die (op welke manier dan 

ook) financieel afhankelijk zijn van onze gemeente bij 

het uitvoeren van niet-wettelijke taken, in aanmerking 

kunnen komen voor een aanpassing naar boven of 

beneden van die gemeentelijke bijdrage. Wij gaan de 

huidige subsidieverlening opnieuw beoordelen met als 

criterium: wat willen en kunnen wij met subsidies 

bereiken.” Kunt u aangeven hoe het hiermee staat en 

wanneer de raad hierover geïnformeerd wordt? 

 

Zie ook bovenstaande vraag. Jaarlijks wordt u via de vast te 

stellen begroting en het subsidieplafond geïnformeerd over de 

subsidiebedragen per beleidsveld. Ophogingen van subsidies, 

zoals bijvoorbeeld in 2020 voor MEE, SMD en WonenPlus 

staan vermeld. Gedurende het jaar kunnen desgewenst 

themabijeenkomsten worden georganiseerd voor de raad 

waarin u inhoudelijk wordt geïnformeerd over ontwikkelingen 

per beleidsveld, zoals bijvoorbeeld over jeugd en/of onderwijs.  



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

3 6 Voor de realisering van de RES moeten alle 

bestuurslagen ambtenaren vrijmaken. Wij missen de 

budgettering daarvan in de meerjarenbegroting van 

Beemster. Kunt u dit toelichten? Kunt u al een 

“educated guess” geven? 

 

Het opstellen van de RES is een van de afspraken die is 

opgenomen in het Klimaatakkoord. Wat de uitvoering van het 

klimaatakkoord precies gaat betekenen voor Beemster is nog 

niet bekend, noch welke financiële consequenties dit zal 

hebben. Ook is nog niet bekend of en wat hiervoor door het 

Rijk aan bijdragen zal worden verstrekt aan gemeenten.  

In 2020 worden de consequenties van de uitvoering van het 

klimaatakkoord voor de gemeente Beemster duidelijk. Hiervoor 

wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin budget en 

capaciteit dient te worden gealloceerd. 

Een “educated guess” is op dit moment niet mogelijk. 

Voor de voorbereiding van de RES NHZ ontvangt de provincie 

Noord Holland gelden van het Rijk, en de deelregio Zaanstreek 

Waterland zet een deel van de SRA-gelden in voor hun eigen 

deelRES (SRA gelden = beschikbare gelden van de 

voormalige Stadsregio Amsterdam). 

 

 


