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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 6-7 Kunt u ons meer meenemen in welke doelstelling(en) de 

gemeente Purmerend heeft met het subsidiebeleid voor 

verenigingen / amateurkunst. 

 

Het amateurkunstbeleid in Purmerend valt onder de 

opgave ‘kunst en cultuur verrijken de stad en zijn 

inwoners’. Deze maatschappelijke opgave is onderverdeeld 

in 3 delen: 

- Iedereen moet kunst en cultuur kunnen ervaren.  

- Cultuur moet je leren kennen. 

- Zelf doen. 

 

Amateurkunstbeoefening valt onder ‘zelf doen’. Zelf kunst 

en cultuur beoefenen, draagt onder meer bij aan een rijk 

cultureel leven in een gemeente, maar is tevens van grote 

maatschappelijke waarde. Cultuurparticipatie en – 

beoefening draagt bij aan de mentale gezondheid van 

inwoners, het zorgt voor betrokkenheid en draagt bij aan de 

bestrijding van eenzaamheid (men komt bij elkaar, hoort 

ergens bij). Bovendien vormen de 

amateurkunstverenigingen de basis van het culturele leven 

in een gemeente: zij vormen het aanbod voor onder andere 

de culturele podia.   

 

Vanwege het belang van amateurkunst is gekozen voor 

deze subsidiesystematiek voor de ondersteuning van deze 

verenigingen. Deze subsidiesystematiek zorgt ervoor dat 

de subsidie ook daadwerkelijk terechtkomt bij de 

verenigingen die het echt nodig hebben om de 

amateurkunst te kunnen blijven uitoefenen en de hoogte 

van de subsidie wordt afgestemd op de activiteiten en 

organisatie van de betreffende vereniging. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

2 RC 12 In de notitie wordt voorgesteld om een aantal 

oorspronkelijke GVVP projecten onder te brengen in 

uitvoeringsprogramma’s van de dorpsontwikkelingsvisies 

en met de ruimte die daarmee ontstaat, een nieuwe 

prioritering te maken in het GVVP uitvoeringsprogramma. 

Leidt dit tot een andere financiering c.q. wat wordt uit welke 

bron betaald? (GVVP, dorpsontwikkeling). 

 

Dat is inderdaad het voorstel, mede gezien het feit dat de 

uitvoering van de dorpsontwikkelingsvisies integraal 

opgepakt wordt.  

De voorgestelde prioritering leidt tot een andere 

financiering. Zoals gesteld in de notitie zal er op 22 

december een kredietvoorstel aan u worden voorgelegd 

ten aanzien van de geprioriteerde projecten.  

3 Raad 5 Ingekomen stuk, brief nr. 17 (overdracht bodemtaken). 

Komt de dynamische lijst eind 2020 ter beschikking van de 

raad? 

 

Ja. 

4 Raad 5 Ingekomen stuk, bijlage 17b notitie OD IJmond (overdracht 

bodemtaken). 

Wat wordt er precies bedoeld met de verschillende 

categorieën. Hoe moeten we dit lezen? 

 

In de tabel op pagina 3 worden de resultaten van de 

screening van bodemlocaties in de gemeente Beemster 

weergegeven. De locaties waarover een besluit is 

genomen, zijn weergegeven in de tabel. Om dit overzicht 

op een overzichtelijke manier te presenteren zijn deze door 

middel van een categorie genummerd. De indeling in 

categorieën heeft verder geen inhoudelijke betekenis. 

 

5 Raad 5  Ingekomen stukken, normaliter ontvangen wij deze net na 

de datum van binnenkomst ook per mail en dat deze in het 

RIS geplaatst zijn. Bij enkele brieven is dit afgelopen 

weken niet aan de orde geweest, wat is hier de reden van?  

Waarom deze verandering? 

De vraag is beantwoord door de griffier. 

De procedure is dat ingekomen stukken voor de raad 

worden gemaild naar de raads- en commissieleden en 

tegelijk worden geplaatst in het RIS. Tussen de ontvangst 

van de stukken door de griffie en doorzending en publicatie 

kunnen enkele dagen zitten. Deze procedure is niet 

gewijzigd. U signaleert dat dit recentelijk niet goed is 

gegaan. Dit signaal is opgepakt en moet ertoe leiden dat 

beschreven procedure zo wordt uitgevoerd. 

 

 


