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MOTIE 
 

Raadsvergadering van: 9 november 2021 
  
Onderwerp: Begroting 2022, onderzoek naar versterking toeristisch 

netwerk Beemster 
  

 

De raad van de gemeente Beemster in de vergadering bijeen, 

 

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018, 
 
Overwegende, dat: 

- De recreatieve bereikbaarheid voor wandelaars en fietsverkeer van grote waarde is om 

Beemster te laten opnemen in toeristische en recreatieve routes. 

- Het daarom wenselijk is om onderzoek te doen naar welke routes verbeterd of 

gerealiseerd kunnen worden door de aanleg van voetgangers- annex fietsbruggen, 

paden en bijpassende voorzieningen, om het toeristisch netwerk van Beemster te 

versterken of te continueren. 

- Voor de investering hiervan budget beschikbaar moet komen vanuit de begroting en 

anders op basis van een gevraagd aanvullend krediet. 

- De investering in dit soort mogelijkheden zich laten terugverdienen op vele wijzen. 

 

Verzoekt het college: 

A. Onderzoek te doen naar welke routes verbeterd of gerealiseerd kunnen worden door de 

aanleg van voetgangers- annex fietsverbindingen, paden en bijpassende voorzieningen, 

om het toeristisch netwerk van Beemster te versterken of te continueren.  

Specifiek naar de mogelijkheid van een fiets-/voetverbinding in combinatie met het 

viaduct N244. 

B. Voor dit onderzoek een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen als hiervoor 

binnen de begroting geen budget kan worden vrijgemaakt. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties VVD   BPP 

 

Pre advies 

Overnemen. Dit is al onderdeel van de uitwerking van de economische visie. Het college zal 

voor de nieuwe gemeente een opzet voor een onderzoek naar de versterking van het 

toeristische netwerk Beemster uitwerken en deze – tezamen met een budgetaanvraag – aan 

de gemeenteraad voorleggen. Overigens vindt het college het wel van belang dat aansluiting 

wordt gezocht bij de reeds bestaande fiets-, wandel- en vaarnetwerken, de toeristische 

opstappunten in Middenbeemster (Marktplein) en Purmerend (Beemsterburgwal) en het 

openbaar vervoer”. 

about:blank


  
 
 
 

 
Amendement  
 

De raad van de gemeente Purmerend,  

in openbare vergadering bijeen op 11 november 2021, behandelend het agendapunt met als 
onderwerp ‘Begroting Purmerend 2022-2025’, 
 
Overwegende dat: 

- Bij huisvesting van bijzondere doelgroepen, maatwerk wordt toegepast. Een 
beschermd thuis met ambulante zorg waar dat kan en een beschermde woonplek, 
waar dat nodig is. 

- Er een goede balans moet blijven tussen vraag en aanbod van beschermde 
woonplekken. 

- Afbouw van beschermde woonplekken niet het doel mag zijn van het scheiden van 
wonen en zorg.  

 
Besluit:  
Aan het door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde besluitpunt  het 
volgende te wijzigen: 
 
In programma 3 Wonen (pagina 43)  de tekst: 

 "Huisvesting voor bĳzondere doelgroepen vraagt veel aandacht. We werken toe 
naar het scheiden van wonen en zorg. Dit betekent het afbouwen van beschermde 
woonplekken en het toevoegen van kleine betaalbare woningen." 
 
te vervangen door de volgende tekst: :  
Huisvesting voor bĳzondere doelgroepen vraagt veel aandacht. We werken toe naar 
het scheiden van wonen en zorg. Dit betekent het toevoegen van kleine betaalbare 
woningen voor mensen met ambulante zorg, zodat beschermde woonplekken 
beschikbaar komen c.q. blijven, voor diegenen, die dat echt nodig hebben.   
 
 
Purmerend, 11 november 2021 
 

 

Pre advies 

Gewijzigd overnemen. Huisvesting voor bĳzondere doelgroepen vraagt veel 

aandacht. We werken toe naar het scheiden van wonen en zorg, dat wil zeggen 

streven naar zelfstandig wonen met zorg en ondersteuning afgesteld op de 

individuele behoefte. Dit betekent het toevoegen van kleine betaalbare woningen 

voor mensen met ambulante zorg, zodat voldoende beschermde woonplekken 

beschikbaar zijn voor diegenen, die dat echt nodig hebben.  

Fractie 
GroenLinks,Purmerend  

    

 
 
Naam   Carla Brocken 

    

     



 
  



 

 

 

 

Pre advies 

Ontraden. We zijn het met u eens dat we extra aandacht moeten hebben voor inzet van vrij 

toegankelijke jeugdhulp (preventieve voorveld). Hierin hebben we al een aantal 

ontwikkelingen in gang gezet waaronder preventielessen in het onderwijs, vroegtijdig 

verzuimaanpak  en extra inzet praktijkondersteuners huisartsen(POH). Eveneens staan we 

in nauw contact met de onderwijsinstellingen om aan te sluiten bij hun behoeften en tijdelijke 

maatregelen te treffen vanuit de gelden Nationaal Programma Onderwijs. Ook het onderwijs 

heeft extra middelen ontvangen en samen zij we op zoek naar de beste vorm hierin. In de 

Kadernota is € 2,4 miljoen voor jeugd bijgeraamd inclusief budgetten voor preventie. Op dit 

moment zien wij geen noodzaak voor extra budgetruimte voor dit specifieke doel en is het 

onduidelijk waar de BPP het budget concreet voor wil aanwenden. Derhalve ontraden wij het 

voorstel tot wijziging. 

  



 


