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AGENDAPUNT
Bonte Klaver

PARTIJ: D66

VRAAG
Wat wil de dorpsgemeenschap?

Wat betekent het financieel (boekwaarde pand;
doorrekening plan van de verschillende
aanbieders)

Past het met bestemmingsplan buitengebied en
met het dorpsontwikkelingsplan?

11

Subsidieverordenin
g

Welke partijen die genoemd worden in het
kaderstellende beleidsplan ‘maatschappelijke
beleidskaders’ dienen volgens deze
subsidieverordening subsidie aan te vragen?

14

Baanstede

Om hoeveel Beemsterlingen/cliënten gaat het
op dit moment? Voor hoeveel zit gemeente
Beemster in deze voorziening?

DATUM

ANTWOORD
Op 21 maar 2013 heeft de Dorpsraad Noordbeemster zoals afgesproken
een advies over de Bonte Klaver uitgebracht aan het college. Hierin stond
met name verwoord om met de drie genoemde partijen het gesprek aan te
gaan conform uw opdracht aan het college. De Dorpsraad heeft de wensen
en behoeften van de dorpsgemeenschap hierin mede verwoord.
De boekwaarde per 01012014 is €86.400. Het pand is aangekocht in
1981 en wordt afgeschreven in 40 jaar; het pand is in 2021 afgeschreven.
De financiële consequenties zijn op dit moment niet te benoemen, het plan
gaat uit van een zogenaamde residuele grondwaarde. Die is afhankelijk
van keuzes en de markt en het moment dat er actie wordt ondernomen.
Bij verkoop vervallen in de begroting ieder geval de onderhoudskosten en
vaste lasten zoals Ozb. Tevens is de boekwaarde als minimum opbrengst
benoemd.
Voor woningbouw op de betreffende locatie is een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De beoogde aanvullende
maatschappelijke voorziening past wel binnen de huidige bestemming. De
beoogde ontwikkelingen passen ook in het karakter van het
Dorpsontwikkelingsplan.
Iedere organisatie die denkt in aanmerking te komen voor subsidie kan
hiertoe een aanvraag indienen.

Voor 2014 is in de begroting van Baanstede rekening gehouden met 16
plaatsen voor Beemster. De kosten van Baanstede worden voor 30 %
verdeeld op basis van inwoners en voor 70 % op basis van aantal fte SW

geïndiceerden. In de kosten betekent dit 2,1% van de begroting van
Baanstede.

