TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) over de begroting 2021 – 2024.
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Beleidsveld jeugd en jeugdzorg => u stelt dat er per 1
januari 2021 een nieuwe verordening ingaat.

De verordening jeugdhulp Beemster 2018 is in 2018 ingegaan en
zal na 2 jaar worden geëvalueerd. In 2019 zijn we gestart met de
evaluatie van de verordening.
Tijdens dit proces ontvingen wij een brief van minister de Jonge
(7 november 2019). In deze brief worden een tal van zaken
aangekondigd, die mogelijk gevolgen hebben voor deze nieuwe
verordening. Daarnaast zijn wij bezig met een doorontwikkeling
van de inkoop jeugdhulp. We beogen om in 2021 te starten met
een nieuwe aanbesteding van deze inkoop. Bovenstaande
ontwikkelingen hebben gevolgen voor de nieuwe verordening.
Dit betekent, dat na het aannemen van een nieuwe verordening
er direct weer gewerkt moet worden aan wijzigingen van deze
nieuwe verordening, Dit achten wij niet wenselijk voor de ouders,
die hier mee te maken krijgen, maar ook niet voor de
professionals van o.a. Loket Jeugd, die er mee werken. Het levert
te veel verwarring op, als in een relatief korte tijd de verordening
meerdere keren verandert. Wij willen verwarring voor gezinnen en
professionals zoveel mogelijk voorkomen. Waar het kan, willen
we duidelijkheid bieden en zoveel als mogelijk de verordening
laten aansluiten bij de praktijk. We leggen om bovenstaande
redenen nog geen nieuwe verordening aan u voor. Dit heeft geen
negatieve gevolgen voor de praktijk. Wij wachten de nadere
berichten van de minister af en werken aan de doorontwikkeling
van inkoop 2021. Als duidelijk is in hoeverre deze gevolgen
hebben voor de lokale regelgeving, worden deze gevolgen
verwerkt, waarna u de evaluatie en een nieuwe verordening ter
besluitvorming worden aangeboden.

a) Wanneer was die verordening anders ingegaan?
b) Wat houdt de nieuwe verordening precies in en
waarom wordt dit aangepast?
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BAG/WOZ =>
Het verbetertraject is gestart in 2018 en wordt dit jaar
afgerond.

Dit leidt niet tot een hogere opbrengst, deze verbeteringen
worden bij de tariefbepaling gezien als hetzelfde areaal, namelijk
bestaande bouw. Wat we wel zien is hierdoor een gemiddeld
hogere stijging van de WOZ-waarde van dergelijke woning ten
opzichte van het voorgaande belastingjaar. Omdat een stijging
van de WOZ-waarden, bij een gelijkblijvende opbrengst, leidt tot
een daling van het OZB tarief, zien we deze verbeteringen per
saldo niet terug in een hogere opbrengst OZB. Areaaluitbreiding
(nieuwbouw) leidt wel tot een hogere opbrengst.

a) Is er al duidelijkheid of is er al sprake van een
bijstelling van de totale WOZ-waarde van de objecten
en leidt dit (met hetzelfde areaal) tot een hogere
OZB-opbrengst?
b) Is deze eventuele hogere OZB opbrengst in de
afgelopen jaren al verwerkt in de begroting?
3
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Begrafenisrechten =>
De opbrengst van de begrafenisrechten in 2019 is
€ 29.404 : 20 begrafenissen = gemiddeld € 1.470
De 2020 en 2021 raming € 55.000 : 28 begrafenissen =
gemiddeld € 1.964.
a) Is er sprake van een stijging van begrafenisrechten
met 30%?

De geraamde opbrengst geeft een beeld over de totale
opbrengsten m.b.t. begraafplaatsrechten. Dit zijn niet alleen het
aantal begrafenissen, maar ook inkomsten uit bijvoorbeeld urn
bijzettingen en verlenging van grafrechten. In totaal is de
geraamde opbrengst voor 2020 en 2021 € 55.000,-.

b) Zo niet, dan lijkt deze raming van begrafenisrechten
te hoog.
4
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Werkom =>
Onze Beemster instroom bij Werkom.
a) Zijn hier inmiddels al cijfers over bekend als gevolg
van COVID-19?
b) Indien ja, wat gaat dat Beemster (ongeveer) extra
kosten?

Er zijn 9 mensen uit Beemster ingestroomd bij Werkom, maar niet
vanwege COVID-19.
Zover bekend zijn er in Beemster geen mensen die als gevolg van
COVID-19 een uitkering zijn gaan ontvangen. Wel merken we dat
de uitstroom naar werk moeilijker verloopt, waardoor het aantal
uitkeringsgerechtigden stijgt.
Het Rijk komt met een aanvullend sociaal pakket dat al start in
2020. Hiervoor wordt € 1,4 miljard beschikbaar gesteld.
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c) Welk deel wordt daarvan (extra) gecompenseerd
door Haags geld bovenop de reguliere decentralisatie
uitkering?

Het re-integratiebudget wordt bijvoorbeeld in 2020 verhoogd met
€ 40 miljoen, in 2021 met € 90 miljoen en 2022 met € 140
miljoen.
Ook voor scholing, bestrijding van jeugdwerkloosheid en aanpak
van armoede en problematische schulden worden extra middelen
beschikbaar gesteld. De financiering op gemeenteniveau is nog
niet bekend.

Integraal huisvestingsplan =>

Voor het opstellen van het IHP worden gesprekken gevoerd met
de schoolbesturen en met alle locatiedirecteuren van de scholen
in Beemster en Purmerend.

Staat gepland voor Q1 van 2021.
Gaat u in het kader van participatie vooraf in gesprek
met besturen /directie van onze 3 basisscholen; zij zijn
immers ervaringsdeskundigen.
6
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Duurzame jeugdhulp =>
Onze eerdere technische vraag over de benaming
duurzaam in deze combinatie.
Het blijkt dat duurzaam hetzelfde betekent als een
langere periode namelijk minimaal 12-18 mnd.
Niet duurzame jeugdhulp betreft de periode van
maximaal 12-18 mnd.
Bent u het met ons een dat de term DUURZAAM hierbij
tegengesteld is aan de perceptie van inwoners?! Kunt u
daarom de term kort/lang gebruiken of gewoon het aantal
maanden van behandeling noemen.

7

DVO

DVO (dienstverleningsovereenkomst ambtelijke
samenwerking met Purmerend =>
De totale lasten van de DVO zien wij stijgen:
Blz 22 = -9K

De term duurzaam en niet duurzaam zijn gekozen om een
vereenvoudigd verschil aan te geven in de terminologie die
gebruikt wordt in het huidige stelsel.
In het stelsel worden namelijk 4 intensiteiten gebruikt, duurzaam
licht, duurzaam zwaar, intensief en perspectief. Duurzaam staat in
dit geval voor de intensiteiten duurzaam licht en duurzaam zwaar.
Niet duurzaam staat voor intensiteiten intensief en perspectief.
Voor nu is het niet verstandig deze terminologie te wijzigen.
Wij nemen uw opmerking wel ter harte en nemen dit mee in de
ontwikkeling naar het nieuwe stelsel welke januari 2022 van start
moet gaan.

De DVO wordt jaarlijks geactualiseerd en geïndexeerd op bais
van de geldende cao en werkgevers-(pensioen)premies. De totale
stijging van de DVO is ten opzichte van 2020 € 214.307.
Onderdeel B van deze vraag wordt als niet technische / politieke
vraag aangemerkt.
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Blz 23 = -6K
Blz 23 = -3K
Blz 59 = -63K
a) Zijn dit alle kostenstijgingen op onze DVO’s?
b) Zijn er ook kostendalingen; immers, wij zijn niet op
alle vlakken even goed bediend de afgelopen jaren?
8
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De noodlokalen Bloeiende Perelaar in ZOB =>
Huur voor de noodlokalen is voor de eerste 7 maanden
in kalenderjaar 2021 niet nodig: daar is al in voorzien.
Echter, wij zien nog geen kant en klare dependance
opgeleverd in de zomer 2021 dus het ontruimen van de 4
huidige units is niet te verwachten.
a) Indien u een ander tijdspad heeft over oplevering van
de dependance in de zomer 2021, vernemen wij die
graag.
b) Wat gaat u de huidige groepen in de noodlokalen
huisvesten vanaf zomer 2021?
c) Indien de noodlokalen blijven staan in de zomer
2021, gaat u de nieuwe huurperiode dan financieren
uit het krediet voor de dependance van 4M Euro of
komt u met een kredietvoorstel naar de raad. Op welk
moment zal dat zijn? Waarom niet nu bij de begroting
2021 als wij met z’n allen nu al weten wat er gaat
gebeuren. De offerte heeft u nog niet voor het exacte
bedrag maar een goede inschatting kan gemaakt
worden op basis van de afgelopen jaren.

De huidige planning is dat na de zomervakantie 2021 de
dependance in gebruik is genomen en de huidige noodlokalen
weg zijn. Indien dat doel niet wordt gehaald dan zullen de
financiële consequenties (extra huur) in de Turap 2021 worden
verantwoord. De hoogte van eventuele extra kosten hangt samen
met het aantal weken extra huur dat eventueel nodig is.
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Minima regelingen =>
Waarom gaat het aantal aanvragen minima regelingen
volgens u met 30 naar beneden?

De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op de realisatiecijfers 2019 en
op de ervaringscijfers tot halverwege 2020.
Bij het opstellen van de begroting 2020 werd nog verwacht dat het
aantal aanvragen minimabeleid zou gaan stijgen. De cijfers die u
bij 2020 ziet staan zijn ook inschattingen.

10
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Wat is “sanctiestrategie Horeca Beemster en Purmerend”

In de sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster wordt
uiteengezet op welke wijze de gemeenten Purmerend en
Beemster hun handhavende bevoegdheden zullen inzetten die zij
hebben op grond van de Drank en horecawet, horeca
gerelateerde artikelen van de Algemene plaatselijke verordening
en titel VA, paragraaf 2 van de Wet op de kansspelen. Deze
sanctiestrategie is op 21 mei 2019 ter kennisname gezonden aan
de gemeenteraad.

11
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a) Klopt het dat het bestuur/directie van een basisschool
zelf met ouders bepaalt of zij op een nieuwe vestiging
een IKC (0-12 jaar), een junior college (4-14 jaar) of
een klassieke onderwijsvorm (4-12 jaar) willen?

a) De bestuurder is vrij om te bepalen of zij een school tot IKC
om vormen ja of nee of een klassieke vorm willen behouden.
Tevens zijn ze vrij om het gesprek met partners zoals het VO
aan te gaan. Dit kan zowel op de huidige vestiging als een
nieuwe zijn.
b) Ja. Onderwijs en kinderopvang hebben specifieke eisen aan
hun ruimten. Omdat de gemeente geen zorgplicht heeft voor
andere partijen zal met die partijen een huurovereenkomst
gesloten worden. In het nieuwe Integraal Huisvestingsplan is
aandacht voor de ontwikkeling van IKC’s.
c) Zoals onder A is aangegeven is het een afweging van het
schoolbestuur/schoolleiding om een IKC te vormen. Een IKC
kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Met het
schoolbestuur zal gekeken worden welke invulling op de
betreffende locatie wenselijk en mogelijk is. De samenwerking
en het vorm geven aan een doorgaande leerlijn van kinderen
gaat gemakkelijker wanneer je in één gebouw zit maar is niet
noodzakelijk.

b) Wordt naar aanleiding van die uitkomst (consultatie)
dan rekening gehouden met de indeling van de
nieuwe huisvesting?
c) Waarom krijgt de nieuwe basisschool vestiging in
ZOB een IKC en de basisschool in MB “slechts” een
ruimte voor het CJG? Is hierover al overleg geweest
met de schoolbesturen over deze invulling?
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16, 31,56 Aantal WOZ beschikkingen gelijk van 2020 naar 2021=>

VRAAG

De verkoop van onze nieuwbouw lijkt niet meegenomen
op blz 16 in het aantal WOZ beschikkingen, klopt dit?
Blz 31 stelt de toename van het aantal verkochte kavels !
Op blz 36 staat dat er meer afvalstoffenheffing binnen
komt door oa uitbreiding van het aantal huishoudens, dus
dan zou ook het aantal WOZ beschikkingen omhoog
moeten op blz 16, toch?
Immers, dat is dezelfde gecombineerde aanslag.
Op blz 56 staat dat uitbreiding areaal meer baten
oplevert. Blz 56 noemt de gemiddeld “100 woningen per
jaar” die al jaren in Beemster van toepassing is omdat
oplevering van ons woningbouw programma gewoon
doorloopt.
Als er na taxatie sprake is van stijging van de WOZ
waarden of er een hogere totale opbrengsten WOZ
dreigt, houdt u daar rekening mee met de
heffingspercentages?
Onze aanvullende vragen:
a) Met welk aantal woningen/objecten is in deze
begroting gerekend en bij de lokale heffingen van
uitgegaan?
b) b) Als dat gedaan is op basis van het gelijk blijvende
aantal op blz 16, moet de meerjarenraming OZB
daarop nog worden bijgesteld – zie onze stellingen
hierboven.
c) Wat levert dit dan meer op aan OZB voor de
komende jaren in deze begroting?

ANTWOORD

Eerste vraag:
In het overzicht op pagina 16 is per abuis het aantal geschatte
WOZ-beschikkingen 2021 niet verhoogd. Ten opzichte van de
begroting 2020 gaan we uit van een toename van 100 woningen.
Tweede vraag:
De stelling klopt. Het aantal WOZ-beschikkingen moet omhoog
worden bijgesteld. Zie het antwoord op de eerste vraag.
Derde vraag:
Ja, bij de tariefberekening OZB wordt rekening gehouden met
uitbreiding van het areaal.
Aanvullende vragen:
a) In de berekening voor de OZB gaan we uit van een toename
van 100 woningen.
b) Er wordt niet uitgegaan van een gelijkblijvend aantal.
c) De opbrengst stijgt met € 356.000 t.o.v. 2020. De stijging
wordt veroorzaakt door groei areaal, inflatie 1,8% en
verhoging OZB niet woningen van in totaal € 200.000 conform
motie raad 18-6-2019.
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Afvalbeheer.
“Het streven is om dit in 2022 te realiseren”.

Antwoord op a) en b):
Het behalen van de doelstelling in 2022 is onderdeel van het
vastgestelde Afvalbeheerplan. Hierin is meegenomen dat
onderzocht wordt hoe de inzameling van pmd in het buitengebied
het beste vorm gegeven kan worden. Nascheiding van het
restafval zal eveneens onderdeel van dit onderzoek zijn.

a) Hoe gaat u dat doen gezien beantwoording van
wethouder Zeeman in de commissievergadering van
29 september bij de bespreking van de afvalmonitor
2019.
Wij zien dat met name het buitengebied restafval en
PMD bij elkaar gooit in 1 restafvalbak, sinds Beemster
gestopt is met het ophalen van PMD jaren geleden!
Nascheiding van die bij elkaar gegooide afvalstroom is
een overweging. Weer ophalen van PMD in het
buitengebied is een goedkopere maar heel effectieve
oplossing.
b) Bent u het hier met ons eens?
14
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De klimaat wet ->
In deze begroting is daar nog geen geld voor vrij
gemaakt.
a) Hoeveel heeft Beemster hiervan al via het IBP (Inter
Bestuurlijk Programma) van het Rijk voor ontvangen?
b) Zitten deze gelden nog on-geoormerkt in onze
Algemene Reserve?

Deze middelen waren opgenomen in de algemene Uitkering van
het gemeentefonds voor 2019. Deze middelen waren weliswaar
in de uitkering identificeerbaar, maar konden voor overige
doeleinden worden ingezet. In juni heeft de Raad een bedrag van
€ 237.000,-- bij de vaststelling van de jaarrekening toegevoegd
aan het budget Duurzaamheid 2020. Bij de vaststelling van de
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid is zowel een beroep gedaan op
de Algemene Reserve (€ 26.250,--) het GRP ( € 55.000,-- en
extra bedragen in de begrotingen voor 2020, 2121 en 2022 van
totaal € 381.250,--. De reserve Duurzaamheid bevat nog een
bedrag van € 11.000,--. De IPB gelden zijn niet identificeerbaar
besteed voor Duurzaamheid en als algemeen dekkingsmiddel
ingezet waaronder voor hiervoor genoemde doeleinden.
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Het saldo van het beleidsveld afvalbeheer stijgt met
€ 280.000,-. Hierdoor wordt het negatieve saldo minder
negatief. Hoe wordt hier dan gerekend met de nieuwe
tarieven in het kader van kostendekkendheid. Wordt dit
dan doorberekend (lees verminderd in het tarief)?

Het stijgende saldo van 280K betreft niet het beleidsveld
afvalbeheer, maar het programma Duurzaamheid en afvalbeheer
in Beemster. Het beleidsveld afvalbeheer is hier onderdeel van.
Het saldo van het beleidsveld afvalbeheer stijgt met € 55.000 door
hogere lasten afvalverwerking van € 20.000 en hogere baten
afvalverwerking van € 75.000.
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Het hogere saldo afvalbeheer wordt o.a. veroorzaakt
door een uitbreiding van het aantal huishoudens. Deze is
van 1.188 in 2019 naar 1.243 in 2020 (= € 55.000,-)
gegaan bij een groei van 95 nieuwbouwwoningen (zie
pag. 31).
In 2021 gaat dit naar 1.318 (= € 75.000,-) bij een groei
van 222 nieuwbouwwoningen. Dit is € 579 per woning in
2020 versus € 337 per woning in 2021. Hoe verklaart u
deze prijsdaling?

Het effect van een groeiend aantal huishoudens op de
ontwikkeling van de afvalstoffenheffing is een combinatie van
factoren en niet direct te bepalen aan de groei van het aantal
nieuwbouw woningen.
Bij de toename van het aantal huishoudens (aansluitingen) voor
de afvalstoffenheffing moeten nieuwe woningen zijn opgeleverd.
Door binnen verhuizingen levert niet elke nieuw opgeleverde
woning meteen ook een aanslag op. Voor een aantal woningen
wordt geen aanslag opgelegd i.v.m. leegstand; dit betreft dan
bestaande bouw. Bij de prognose van het aantal aansluitingen
2021 wordt rekening gehouden met deze factoren. De toename
van het aantal aansluitingen resulteert in hogere kosten
afvalbeheer en dus ook in hogere baten afvalstoffenheffing. Voor
de aanpassing van het tarief worden deze hogere baten gedeeld
door een hoger aantal aansluitingen.
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Wat bedoelt u met lagere lasten door minder subsidie
vanuit de provincie en Rijksoverheid voor het uitvoeren
van de duurzaamheidsagenda a € 148.000,-? Wordt de
duurzaamheidsagenda nu niet uitgevoerd en besparen
wij daarom € 148.000,- of bedoelt u juist hogere lasten?

Zie ons antwoord op een zelfde vraag onder nummer 26.
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Afvalbakken op zonne- energie =>

a) Een afvalbak met persmechanisme die werkt op zonneenergie (zonnepaneel op bovenkant van afvalbak) - voor
beeldvorming www.mr.fill.com

a) Wat moeten wij ons daarbij voorstellen.
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b) Waarom staat dit niet opgenomen in het
uitvoeringsplan duurzaamheid, dat recent is
vastgesteld?

b) Omdat het slechts verkennend is.
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In de laatste zin van de eerste alinea zegt u bedrijvigheid
en werkgelegenheid in de stad te willen behouden of aan
te trekken. Bedoelt u hier dat de bedrijvigheid en
werkgelegenheid moet worden verplaatst naar
Purmerend of dat Beemster een stad is?

Het gaat hierbij zowel om Purmerend als om Beemster. We willen
in beide gemeenten bedrijvigheid - en daarmee werkgelegenheid
- aantrekken. Mede daarom wordt er ook voor beide gemeenten
een economische visie opgesteld.
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Nihil bijdrage Waterlands Archief voor 2020 =>

In 2020 is de meerjarige incidentele bijdrage voor het
digitaliseren van de bouwdossiers overgeheveld naar 2021,
daarom staat de bijdrage in 2020 op 0.

Wat bedoelt u precies?
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Sept
circulaire

a) Is er inmiddels inzicht in de najaarsbijstelling /
septembercirculaire?
b) Wat zijn de structurele effecten in deze
najaarsbijstelling?
c) Wat houdt dit in voor deze begroting 2021 – 2024?

Zoals toegezegd door wethouder Houtenbos zal de raad voor 1
november een memo ontvangen over de uitkomsten van de
septembercirculaire en de effecten m.b.t. Corona voor zover
inzichtelijk. In septembercirculaire wordt melding gedaan dat de
onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe
verdeling voor het gemeentefonds zijn afgerond. Verwachting is
dat deze nieuwe verdeling in de decembercirculaire 2020 bekend
wordt gemaakt. Zoals aangegeven bij de begroting zullen de
onzekerheden van de begroting 2021 (corona, sociaal domein,
herijking gemeentefonds) in gezamenlijkheid worden uitgewerkt
en van een maatregelenpakket worden voorzien. Dit om te
voorkomen dat u telkens met losse effecten wordt geconfronteerd
zonder oplossing. De verwachting is dit in het vroege voorjaar van
2021 aan u aan te bieden
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Incidentele baten en lasten =>
De berekening onderaan deze opstelling levert iedere
keer weer vraagtekens op.

In feite gaan deze lasten uit het resultaat en wordt het structureel
resultaat hierdoor beter. Min min wordt een plus.
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a) AF een negatief bedrag van € 405.814. Dan kom je
toch uit op een positief resultaat?
b) Waar vinden wij de specificatie van € 405.814?

Het staat er technisch Af: saldo van incidentele baten en lasten en
de lasten staat ook met een min - 405.814. En min min is een
plus. De specificatie vindt u op bladzijde 90 totaal per programma
en de bij de programma's wat mag het kosten ziet u de details.

Gebruik van leestekens =>
Op meer plekken in de begroting zijn de ++ en de onduidelijk. Bent u het met ons eens dat duidelijker zou
zijn om een N voor nadeel en V voor voordeel te
gebruiken?
(Ervaring elders heeft geleerd dat ++ en – onduidelijk
kunnen zijn).

De programmabegroting wordt rechtstreeks gevuld uit het
financiële pakket Decade. Dit doen we om fouten in de
programmabegroting te voorkomen. In het financiële pakket
worden de cijfers geduid met ++ en -.

