
Technische vragen over in de raadscommissie of de gemeenteraad van Beemster geagendeerde onderwerpen  
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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC3 De besluitenlijst van de RC van 26 Maart ontbreekt. Deze besluitenlijst is op 10 april aan de stukken 

toegevoegd. 

 

2 RC 7 Blz 10 Forensische geneeskunde: Ziet u een toename 

omtrent forensische geneeskunde ? En waar bestaat deze 

dan uit?  

 

We zien geen toename van forensische geneeskunde. De 

forensische artsen worden ingeschakeld bij lijkschouwing 

en euthanasie. 

3 RC7 Zou het zo kunnen zijn dat bij grote toename dit vanuit een 

ander kader gefinancierd zou moeten worden?  

 

De gemeenten hebben afzonderlijke afspraken over 

forensische geneeskunde. Op factuurbasis declareert de 

GGD bij de gemeente Beemster lijkschouwing en 

euthanasie. Bij eventuele toename blijft de betaling op 

factuurbasis. 

 

4 RC 8 en 9 Wat bedoeld u met dat het een ongewenst bijeffect is dat 

de beleidsvrijheid van gemeente om de pgb-tarieven wordt 

beperkt en kunt u hierbij een voorbeeld geven?  

 

De gemeenteraad stelt bij verordening vast op welke wijze 

de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt 

bepaald. De wijziging van de Wet minimum loon (Wml) 

beperkt de beleidsruimte van gemeenten m.b.t. de pgb 

tarieven voor informele ondersteuning. De Wml stelt 

namelijk aanvullende eisen waaraan deze tarieven moeten 

voldoen door informele hulp als een arbeidsrelatie aan te 

merken, inclusief de bijbehorende verplichtingen van 

minimumloon en de minimumvakantiebijslag. 

 

5 RC 10 Is in een fusieproces de onafhankelijkheid van de 

accountant wel gegarandeerd, werkend voor deze 2 

gemeenten? 

 

Elke gemeente heeft met de accountant een eigen contract 

en dit wordt niet anders door de verlenging hiervan. 

Op basis van dit contract voert de accountant voor elke 

gemeente afzonderlijk en onafhankelijk zijn controle- en 

advieswerkzaamheden uit, ongeacht het lopende 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

fusieproces, en verantwoordt zich hierover naar de beide 

gemeenteraden (en auditcommissies) afzonderlijk.  

 

6 RC 10 Wat is de consequentie dat de prijsstelling voor 5 jaar is ? Een verkorting van de dienstverlening aan Beemster heeft 

geen gevolgen voor de destijds overeengekomen 

prijsstelling. Dit is zo bevestigd door de accountant. 

 

7 RC 12 Kan de hele Raad van Beemster training krijgen in het 

werken van buiten naar binnen?  

Wij herkennen uw vraag vanuit de themabijeenkomst van 2 

april over oa dit rapport. In die bijeenkomst heeft de 

rekenkamercommissie de suggestie gedaan om voor de 

raad een workshop te laten organiseren over het “van 

buiten naar binnen werken”.  

Dit onderwerp heeft een duidelijke relatie met het 

fusieproces en dan in het bijzonder met de vast te stellen 

besturingsfilosofie voor de nieuwe gemeente. Deze manier 

van werken zal in dit verband aan de orde komen. 

Voorafgaand hieraan zal worden nagegaan wat (nog meer) 

aan voorbereidingen noodzakelijk is om de raden goed 

geïnformeerd te hebben over deze werkwijze en dan in het 

bijzonder over de eigen positie hierin. De uitkomsten 

hiervan worden in eerste instantie gedeeld in het 

raadspresidium.  

 

 


