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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 8 Kan het college ons vertellen hoe de totale lasten, dus  

waterschaps- plus de gemeentelijke lasten voor de burger 

zich hebben ontwikkeld in gebieden waar de overdracht 

van wegen reeds heeft plaatsgevonden? 

 

De beantwoording van deze vraag loopt nog (zo is de 

vraag uitgezet bij het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. De verwachting is dat voor de 

commissievergadering van 11 februari er geen compleet 

antwoord is. De beantwoording volgt later. 

 

Nadere beantwoording d.d. 30 maart 2020 

Op bovenstaande vraag kan het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorder Kwartier (HHNK) geen goed antwoord 

schetsen. In de intentieovereenkomst tussen HHNK en de 

gemeente Beemster is afgesproken dat beide partijen 

streven naar een goed beheer en onderhoud van de wegen 

tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit blijft 

een van de leidende principes, die ook gelden voor de 

andere wegenoverdrachten. Voor Beemster wordt op dit 

moment door de gemeente en HHNK een plan van aanpak 

opgesteld, dat moet leiden tot het opstellen van een 

businesscase. In deze businesscase worden de financiële 

gevolgen inzichtelijk gemaakt of en onder welke condities 

een wegenoverdracht mogelijk is. Ook wordt uit de 

businesscase duidelijk welke financiële gevolgen dit geeft 

voor de gemeente Beemster en haar inwoners (samen met 

de gemeente Purmerend en haar inwoners).  

 

De wegenoverdracht heeft inmiddels volledig 

plaatsgevonden in Alkmaar en Hollands Kroon. Bij deze 

overdrachten speelt de situatie dat zowel de inwoners van 

Hollands Kroon als die van Graft-De Rijp en Schermer 
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(gefuseerd met Alkmaar) geen wegenheffing betaalden aan 

HHNK, omdat HHNK de aanslag rechtstreeks oplegde aan 

de gemeente. Het is de verwachting van HHNK dat deze 

gemeenten deze lasten hebben doorbelast aan de 

inwoners, maar HHNK heeft geen zicht op de wijze waarop 

dat gebeurd is.  

 

Aanvullend op bovenstaande informatie van het HHNK, is 

er contact geweest met ambtenaren betrokken bij de 

overdracht wegen bij de gemeentes Hollands Kroon en 

Alkmaar. Het college van Hollands Kroon heeft vorig jaar 

akkoord gegeven op de overdracht van de wegen, deze 

zijn per 1 januari 2020 overgedragen. Er is nu nog geen 

duidelijk inzicht in de ontwikkeling van de lasten. Op dit 

moment kan nog niet worden gezegd wat de invloed is van 

de overname op de uiteindelijke belastingen. De gemeente 

betaalde eerst een bijdrage aan het HHNK voor het 

onderhoud van de wegen, dit bedrag wordt nu gebruikt 

voor het beheer van het areaal. De verwachting is dat dit 

voldoende is. 

 

De gemeente Alkmaar heeft de wegen sinds 1 januari 2019 

in beheer. De gemeente betaalde eerst een bedrag aan het 

HHNK voor het beheer van de wegen, dit bedrag gebruikt 

Alkmaar nu om Stadwerk (beheerder in opdracht van de 

gemeente) de beheertaken uit te laten voeren. Met de 

overdracht van de wegen is er voor de bewoners niets 

veranderd qua betaling: zij betalen de gemeentelijke- en 

wegenlasten nog steeds beide aan de gemeente. Er is op 

dit moment geen aanzienlijke verandering in de hoogte van 

de lasten. 
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2 RC 10 Kunt u uitleggen waarom deze situatie niet onder een 

garantiefonds valt? 

 

Omdat deze wand geen deel uitmaakt van de dragende 

constructie valt het onder overige zaken. Op overige zaken 

wordt bij een garantiefonds slechts vijf jaar garantie 

gegeven. Dit pand stamt uit 2009. 

 

3 RC 10 Hoe zit het met de eigendomspositie van het 

schoolgebouw van het Bestuur Opspoor en het Bestuur 

Buurthuis Beemster? 

 

Stichting Spoor is 56.03% eigenaar, gemeente Beemster is 

32.05% eigenaar en het buurthuis is 11.92% eigenaar. 

4 RC 10 Waarom wordt vrij gemakkelijk gezegd dat de gebruikers 

de financiële middelen niet hebben om de kosten te 

dragen? 

 

De gebruikers zijn niet de aangewezen instanties om de 

kosten te dragen. De kinderopvang is als huurder niet 

verantwoordelijk en de turnvereniging evenmin. Indien u in 

plaats van gebruikers eigenaren bedoelt dan heeft dat de 

volgende onderbouwing: 

Stichting Spoor: Het gaat hier om een constructiefout en de 

gemeente hoort (in ieder geval voor onderwijsgebouwen) 

constructiefouten te herstellen conform de Verordening 

Voorzieningen Huisvesting Onderwijs artikel 2, lid b  

en lid c. 

Buurthuis: De ruimte van het buurthuis is om niet aan hen 

overgedragen nadat zij wegens ontwikkelingen in opdracht 

van de gemeente Beemster uit hun eerdere locatie hebben 

moeten verlaten. De gemeente Beemster heeft het duidelijk 

wenselijk geacht dat zij hun aanbod in Zuidoostbeemster 

konden voortzetten, wanneer een financiële bijdrage wordt 

verwacht kunnen zij de deuren sluiten. Deze combinatie 

maakt aansprakelijkheid van het buurthuis onredelijk. 

 

5 RC 10 Wat is de positie en mening van Bouw- en woningtoezicht, 

Omgevingsdienst IJmond? 

 

Onbekend. 

6 RC 10 Is het raadzaam om slechts één muur te vervangen van 

een instabiele constructie, creëren we dan niet een 

De muur maakt geen onderdeel uit van de dragende 

constructie van het pand dus het levert geen gevaar op. 
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probleem voor de toekomst ten aanzien van de andere 

muren? 

 

Met dit voorstel wordt budget gevraagd om alle muren te 

vervangen die nu los zijn gekomen. Dit zijn tevens alle 

muren die stress ervaren door speelactiviteiten met gebruik 

van de muur. De muren die nu niet vervangen worden zijn 

de muren langs de voetbalkooi, langs het water aan de 

oostzijde en de muur langs de stoep aan de westzijde. 

Deze wanden kennen een ander gebruik en de 

verwachting alhier is niet dat deze wanden gelijke 

gebreken zullen vertonen in de toekomst. 

 

7 RC 11 In het raadsbesluit zegt u dat u de aanbevelingen 

overneemt, in de toelichting zegt u dat u zich aansluit bij de 

bestuurlijke reactie van Purmerend. De reactie van 

Purmerend houdt echter bij verschillende aanbevelingen in 

dat deze niet worden overgenomen. Kunt u toelichten wat 

nu eigenlijk uw reactie is? 

Voor de goede orde: het raadsbesluit is een ontwerp 

besluit die erin voorziet dat de raad alle aanbevelingen 

overneemt. Dit is de wijze waarop aanbevelingen van de 

rekenkamercommissie aan de raad worden voorgelegd. 

Het is uiteindelijk aan de raad om een besluit te nemen op 

deze aanbevelingen gelezen het rapport, de bestuurlijke 

reactie van het college en het nawoord van de rekenkamer-

commissie. Het ontwerp raadsbesluit is dus niet het 

voorstel van het college. Het college is het niet eens met 

de aanbevelingen 1, 3 en 4.  

 

8 RC 12 Wat zijn de financiële consequenties van de verandering in 

de eigen bijdrage in het abonnementstarief WMO voor de 

absolute minima? 

 

Geen consequenties, het Rijk heeft geharmoniseerd en 

gezorgd dat alle inwoners in Nederland niet meer dan  

€ 19,00 per maand aan eigen bijdrage Wmo betalen. Voor 

inwoners die dit niet kunnen betalen bestaat er een 

mogelijkheid tot compensatie middels het Optimaal 3 

pakket van Zilveren Kruis. 2020 is het laatste jaar dat er 

met de collectieve aanvullende verzekering van 

Zilverenkruis wordt gewerkt. Hoe de zorgverzekering voor 

de minima per 2021 eruit komt te zien, wordt op dit moment 

nader onderzocht. Hierbij zal ook aandacht worden 

besteed aan de eigen bijdrage CAK voor de mensen met 

een laag inkomen voor Beemster. 
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9 RC 14 Kunt u een nadere toelichting geven waarom u ten aanzien 

van de ziektebestrijding en nieuwkomers afwijkt van de 

gevraagde extra bekostiging? 

 

Infectieziekte bestrijding: 

We hebben geen signalen van de huisartsen ontvangen 

over een toename van verwijzingen door de GGD rondom 

seksueel overdraagbare aandoeningen. Daarnaast vinden 

wij een verwijzing naar de huisarts passend. 

 

Nieuwkomers: 

Momenteel ontvangt de GGD al bekostiging middels 

subsidiering van extra uren jeugdverpleegkundige op Kuna 

Mondo (Schakelklas te Purmerend). Daarnaast subsidiëren 

wij schoolmaatschappelijk werk (Spirit SMW+) om 

opvoedingsproblematiek en schoolverzuim te ondervangen 

op Kuna Mondo. 

 

10 Raad 5 Kan het college bij het kredietbesluit inzake de bekostiging 

van de dependance Perelaar een overzicht geven van de 

stand van zaken van de algemene reserve. 

 

In de bijlage is een overzicht toegevoegd van het verloop 

van de algemene reserve en verwerking van de structurele 

lasten die voortkomen uit het voorliggende te nemen 

besluit. Uiteraard dient dit overzicht aangevuld te worden 

met andere nog te nemen besluiten, welke ook een 

financiële impact hebben op de stand van de algemene 

reserve. Door de gunstige ontwikkeling van het resultaat de 

komende jaren zoals gepresenteerd in de begroting 2020 is 

de groei van de algemene reserve aanzienlijk. Hierdoor zijn 

de structurele lasten van de tijdelijke dependance van De 

Bloeiende Perelaar op te vangen. 

 

 


