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Inleiding

In deze collegeperiode valt ook het feestjaar 2012, een jaar waarin we zullen vieren dat droogmakerij De 
Beemster al 400 jaar bestaat. Dat langjarige bestaan is mogelijk geweest door de sterke binding tussen 
Beemsterlingen onderling: wij horen bij elkaar en staan samen voor De Beemster. In de periode 2006–
2010 was het motto van het college Vierkant achter de Beemster(ling). Vier jaar lang heeft het college zich 
ingespannen om De Beemster en haar inwoners te ondersteunen en mogelijkheden voor ontwikkeling te 
bieden. Meer en meer is het besef doorgedrongen dat niet de overheid alleen verantwoordelijk is, maar dat 
ondersteuning en ontwikkeling een verantwoordelijkheid van overheid en inwoners samen is. Dat is dan 
ook ons motto voor deze vier jaar:

Samen voor De Beemster!

Het college wil concreet invulling geven aan dit motto door initiatieven op verschillende gebieden. 
Hiervoor zullen wij een beroep doen op alle Beemsterlingen om samen te zorgen voor een fantastisch 
feestjaar 2012, waar iedereen aan bod komt en waarmee Beemster aan de buitenwereld laat zien wat een 
geweldige gemeenschap wij hebben.
Verder gaan wij met de dorpen van Beemster inzetten op vergaande participatie van inwoners door de 
oprichting en stimulering van dorpsraden die zich samen zullen inzetten voor de belangen van de inwoners
van hun dorp.
Om de cultuurhistorische waarden van De Beemster in stand te kunnen houden en te kunnen versterken,
willen we een structuurvisie opstellen die ervoor zorgt dat iedereen weet wat nodig is om samen voor De 
Beemster als cultureel erfgoed te zorgen.
De uitbreiding van het aantal woningen wordt verder vormgegeven in Zuidoostbeemster en in een latere 
fase ook in het vierde kwadrant van Middenbeemster. Hierbij wordt aandacht geschonken aan 
duurzaamheid en betaalbaarheid. Op het gebied van duurzaamheid wil de gemeente Beemster een 
voorbeeld zijn voor andere organisaties en maatregelen ter bevordering van duurzaamheid bij anderen 
stimuleren. 
Maar samen voor De Beemster betekent ook: samen zorgen voor een financieel gezonde gemeente. Als 
gevolg van de economische en financiële crisis dalen de inkomsten van de gemeente fors. In deze periode 
zullen we samen die lasten moeten dragen en keuzes moeten maken in het belang van de toekomst van 
Beemster. 

Zoals u in dit collegeprogramma kunt lezen, zijn wij vol ambitie om ‘Samen voor De Beemster!’ tot een 
succes te maken en in 2014 te kunnen zeggen: we hebben het samen gedaan!

H.N.G. Brinkman, burgemeester
G.H. Hefting, wethouder
J.C. Klaver, wethouder
J.R.P.L. Dings, wethouder
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Hoofdstuk 1 Dienstverlening in Beemster

Inleiding
De gemeente Beemster behoort binnenkort in Nederland tot de kleinste gemeenten. In de afgelopen jaren 
heeft de gemeenteraad meerdere keren uitgesproken dat Beemster als bestuurlijk zelfstandige gemeente 
wil blijven voortbestaan. Om een uitstekende dienstverlening voor inwoners te kunnen blijven garanderen, 
heeft de raad de wens uitgesproken om te komen tot een robuuste ambtelijke organisatie met meerdere 
gemeenten.
In de afgelopen jaren is de wens van de politiek om de bewoners meer te betrekken bij plannen van de 
gemeente gegroeid. De oprichting van vier dorpsraden is een eerste stap. Wij willen deze vier jaar 
vervolgstappen zetten op het gebied van burgerparticipatie. De wens tot participatie van inwoners vraagt 
om moderne overheidscommunicatie. 

Zelfstandigheid
De wens van de gemeenteraad om een bestuurlijk zelfstandige gemeente te blijven, staat voorop deze 
collegeperiode. Gemeenteraad en college zullen via hun eigen kanalen initiatieven nemen om te komen 
tot een robuuste ambtelijke organisatie. Toekomstige landelijke ontwikkelingen worden nauwlettend 
gevolgd om voorbereid te zijn op stappen van een nieuwe regering.. 
Het college streeft samenwerking met omliggende gemeenten na. Die is robuust als deze aan de volgende 
omschrijving voldoet:

Een logische en samenhangende vorm van samenwerking die leidt tot het versterken van het gemeentelijk 
apparaat en de verbetering van de dienstverlening aan de burger, tegen een goede prijs.

Wij streven naar uniforme, brede samenwerking zowel denkbaar met de gemeente Purmerend als ook met
andere gemeenten in de regio en daarbuiten. Dit kan zijn strategische samenwerking, een gezamenlijke 
uitvoering van diensten, één gemeente die voor meerdere gemeenten anderen werkzaamheden uitvoert of 
enige andere vorm. In de aanloop naar die samenwerking zijn ad hoc oplossingen niet uitgesloten. Deze 
oplossingen mogen echter de vorming van één organisatie niet in de weg staan.

Communicatie
In de loop van 2010 wordt een strategisch communicatie beleidsplan opgesteld. Hierin zal een belangrijke 
plaats worden ingeruimd voor de participatie van de inwoners van Beemster. Het bestuur van Beemster zet 
in op moderne overheidscommunicatie met burgers en streeft naar een maximale participatie. Bij nieuwe 
initiatieven zal bij het opstellen van het plan van aanpak ook de wijze van participatie worden vastgesteld. 
Daarbij speelt de zogenaamde Participatiewijzer, opgesteld door de Nationale Ombudsman, mede een rol. 
In het strategisch beleidsplan worden de verschillende niveaus van participatie verder uitgewerkt. 

Dienstverlening
Het streven van de rijksoverheid is dat gemeenten in 2015 de toegang vormen voor alle burgers, bedrijven 
en instellingen voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. De gewenste vorm daarvoor is die van een 
zogenaamd Klant Contact Centrum (KCC). Het doel is de dienstverlening daarmee zodanig te versterken 
dat burgers, bedrijven en instellingen tevreden zijn. Ook wij als gemeente streven naar hoogwaardige
dienstverlening. De wijze waarop dit KCC wordt ingericht is mede afhankelijk van de vraag of en hoe de 
vorming van de gewenste robuuste ambtelijke samenwerking tot stand komt. 

In het verlengde hiervan wordt een kwaliteitshandvest met servicenormen ontwikkeld dat concreet en 
helder aangeeft wat burgers, bedrijven en instellingen van de dienstverlening van de gemeente mogen 
verwachten. Deze normen en het investeren in de daadwerkelijke uitvoering daarvan gaan de basis vormen 
voor hoogwaardige dienstverlening. 
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De servicenormen zullen zowel betrekking hebben op de traditionele als op de digitale dienstverlening en 
ook leiden tot een verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie. In het op te stellen 
personeelsontwikkelingsbeleid wordt deze professionalisering verder uitgewerkt.

Ons doel is om de tevredenheid van onze klanten te verbeteren, zowel bij de traditionele als bij de digitale 
dienstverlening. Bij de digitale dienstverlening zullen wel keuzes gemaakt moeten worden die passend zijn 
bij onze gemeentegrootte en die gebaseerd zijn op een verantwoorde kosten/baten afweging. 
Wij streven ernaar om de meest eenvoudige producten en meldingen digitaal met de gemeente te kunnen 
afhandelen. Vanaf 2010 moeten meerdere digitale producten op onze website beschikbaar komen. 

DOELSTELLING START GEREED
1.1 Samenwerking zoeken met naburige gemeenten om een robuuste 

ambtelijke organisatie op te zetten.
2010 2014

1.2 Uitbreiding van het aantal digitaal beschikbare producten ter verbetering 
van de dienstverlening.

2010 2013

1.3 Afstemming van de traditionele en digitale dienstverlening, zowel op 
serviceniveau als op personeelsniveau.

2010 2011

1.4 Kwaliteitshandsvest met servicenormen opstellen en werkprocessen 
daarop afstemmen.

2010 2011

1.5 Digitale dienstverlening op een bij de gemeente passende wijze en op 
(financieel) verantwoorde schaal verder inrichten.

2010 2014
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Hoofdstuk 2 Beemsterling in Beemster

Inleiding
De inwoners van Beemster willen graag hun inbreng geven op diverse terreinen. Dit kan onder meer door 
de  instelling van dorpsraden voor de vier dorpen van Beemster. Verder hebben we in Beemster 
doelgroepen die enige vorm van extra ondersteuning nodig hebben. Vanuit de gemeente wordt daar veel 
aandacht aan besteed. Zo worden mantelzorgers ondersteund, is een Centrum voor Jeugd en Gezin 
gerealiseerd en zorgen we voor activiteiten voor jongeren.

Dorpsontwikkeling/dorpsraden
De afgelopen raadsperiode is een start gemaakt om de participatie van burgers op een gestructureerde en 
gebiedsgebonden wijze vorm te gaan geven. De wens om te komen tot de oprichting van dorpsraden in de 
vier dorpskernen is hiervan een eerste uitwerking. Dit traject wordt extern begeleid door Primo nh. In 
dezevier jaar willen wij dat de dorpsraden, in nauwe samenwerking met de bewoners, een definitieve en 
eenduidige vorm krijgen. Als dit noodzakelijk blijkt voor een goede samenwerking tussen gemeente en 
dorpsraden, zal een verordening voor de dorpsraden opgesteld worden.

Inmiddels is er voor de kernen Noord- en Westbeemster een dorpsontwikkelingsplan gemaakt. Als in 
Midden- en Zuidoostbeemster de oprichting van de dorpsraden gerealiseerd is, worden ook voor deze 
kernen dorpsontwikkelingsplannen opgesteld. Bij deze dorpen zal dit in eerste instantie gaan om de reeds 
bestaande bouw. Voor de realisatie van de nieuwbouw zal voor een apart inspraaktraject worden gekozen.

Een ander aandachtspunt is op de wijze waarop de dorpsraden, inwoners en instellingen contact kunnen
onderhouden met het gemeentebestuur. Ons plan is om voor iedere dorpskern een dorpswethouder aan te 
wijzen.

Beter benutten buurtcentra voor jongeren (beleid)
In Beejee en in het buurthuis in Zuidoostbeemster worden door de jongerenwerker van Welsean 
activiteiten voor jongeren georganiseerd. Wij streven naar een beter gebruik van de voor jongeren 
beschikbare ruimten.
Gedacht kan worden aan activiteiten in de scholen, sportaccommodaties en speelterreinen 
(ijsbaanterrein). Op basis van een inventarisatie, in samenwerking met het jongerenwerk, kan een 
beleidsplan voor deze  collegeperiode worden gemaakt. Wij zullen hierbij keuzes moeten maken waar wij 
de accenten willen leggen: ontmoeting, ontspanning, educatie, bewegen, informatie en advies of 
ondersteuning. 

Ondersteuning mantelzorgers
Wij willen deze raadsperiode de ondersteuning aan mantelzorgers (respijtzorg) verder verbeteren. Deze 
ondersteuning kan door vrijwilligers of door professionals. Hiervoor zullen wij, samen met de gemeenten 
Schermer, Graft-De Rijp en Zeevang en met WonenPlus, (waar de mantelzorgondersteuning is 
ondergebracht) plannen maken.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Een landelijke ontwikkeling is dat gemeenten steeds meer preventieve taken in de jeugdzorg krijgen 
toebedeeld. Het CJG is in september 2010 van start gegaan. Voor 2011 is het doel om de positie van het 
CJG te versterken door netwerkontwikkeling en het bevorderen van naamsbekendheid. Het CJG moet goed 
bereikbaar en laagdrempelig zijn voor jongeren, hun ouders en professionals. Er zal nauwe samenwerking 
zijn met de preventieve jeugdgezondheidsactiviteiten die de GGD aanbiedt (zoals consultatiebureaus). In 
2011 zal naar een definitieve locatie worden gezocht. In 2012 wordt een evaluatie van het CJG gehouden.

Volksgezondheid en jeugdgezondheidszorg
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De GGD voert voor de gemeenten de taken uit in het kader van de Wet Collectieve Preventie 
Volksgezondheid (WCPV). Daarnaast levert zij een aantal producten waarbij wij de keuze hebben deze af te 
nemen.
Deze raadsperiode zullen wij ons samen met de deelnemende gemeenten inzetten om de bedrijfsvoering 
van de GGD zo transparant en efficiënt mogelijk te laten zijn. Ook zullen wij ons er op bezinnen welke niet-
wettelijke diensten wij van de GGD willen afnemen. 

Peuterspeelzaalwerk
Het peuterspeelzaalwerk krijgt een belangrijkere rol in de voor- en vroegschoolse educatie. Dit betekent 
ook dat er opleidingseisen aan het personeel gesteld gaan worden. Deze ontwikkeling is al in gang gezet 
en wordt in 2011 voortgezet.

DOELSTELLING START GEREED
2.1 De ruimten in de jongerencentra zo optimaal mogelijk gebruiken. 2010 2011

2.2 Jongerenactiviteiten ontwikkelen die voorzien in de vraag van de doelgroep. 2010 2013

2.3 Jongeren stimuleren aan activiteiten in het buurthuis deel te nemen. 2010 2013

2.4 Verder uitbreiden ondersteuning mantelzorgers. 2010 2012

2.5 Ontwikkeling en definitieve huisvesting Centrum Jeugd en Gezin. 2010 2011

2.6 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin. 2012

2.7 Verbeteren transparantie bedrijfsvoering GGD (samen met andere 
gemeenten).

2010 2011

2.8 Verdere professionalisering peuterspeelzaalwerk. 2010 2011

2.9 Instelling dorpswethouders als contactbestuurder voor de inwoners en de 
dorpsraden.

2010

2.10 Oprichting dorpsraden Zuidoostbeemster en Middenbeemster. 2010 2011

2.11 Raadsverordening voor dorpsraden. 2011
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Hoofdstuk 3 Veilig in Beemster

Inleiding
Zowel objectief als subjectief gezien is Beemster een heel veilige gemeente. Toch blijven er altijd aspecten 
van veiligheid die extra aandacht behoeven. De bestrijding van (door burgers ervaren) overlast, de 
instandhouding van goede brandweerzorg en verkeersveiligheid zijn wat ons betreft speerpunten. Ook de 
handhaving op bestaande en nieuwe regelgeving krijgt in deze vier jaar extra aandacht.

Openbare orde en veiligheid
In 2010 treedt de Wet veiligheidsregio’s in werking. Deze wet heeft vergaande gevolgen voor de inrichting 
van de crisisorganisatie van gemeenten. De eisen voor beschikbaarheid van mensen tijdens een crisis zijn 
sterk aangescherpt. Daarom zetten wij met andere gemeenten in op een gezamenlijke crisisorganisatie, 
waarbij gemeenten naar rato van hun grootte mensen beschikbaar stellen voor de noodzakelijke functies. 
Daarmee zullen medewerkers van Beemster soms in andere gemeenten opereren en omgekeerd. Het doel 
hiervan is om een optimaal functionerende crisisorganisatie te hebben in tijden van nood.
De gemeenteraad kan jaarlijks haar prioriteiten en doelstellingen vaststellen voor de inzet van de politie in 
Beemster. De inzet van gemeentelijke handhavers zullen wij voortzetten en in overlastsituaties met 
jongeren zullen wij ook de ouders blijven aanspreken.

Brandweer
Landelijk heeft de brandweer de zogenaamde Strategische Reis ingezet. Uitgangspunt daarbij is dat de 
koers van de brandweer zich in de komende jaren steeds meer gaat richten op de preventieve kant van de 
veiligheidsketen. De brandweer richt zich daarbij op het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn en de 
eigen verantwoordelijkheid van de burger. Daarbij moet de brandweer inzicht geven in de beperkingen van
haar mogelijkheden. Voor burgers en bedrijven ligt er een eigen verantwoordelijkheid voor het voorkomen 
van brand, brandoorzaken en branduitbreidingen en het bevorderen van risicobewustzijn en
zelfredzaamheid. De brandweer is hierbij adviseur en regisseur. 
Vanuit het oogpunt van efficiënte inzet van mensen en middelen in de brandbestrijding zullen wij 
onderzoek doen naar samenwerkingsverbanden in de regio. De focus is daarbij gericht op de 
buurgemeenten Purmerend, Zeevang, Koggenland en Graft-De Rijp. In deze collegeperiode zal de 
brandweer een nieuw beleidsplan Brandweer opstellen, gebaseerd op bovengenoemde uitgangspunten.

Handhaving
Handhaving is een steeds belangrijker onderwerp in de samenleving. Er worden steeds meer eisen gesteld 
aan vergunningen en wettelijke voorwaarden. Daarnaast verandert de maatschappij en dat vraagt om een 
andere manier van handhaven. Het beleid zal hierop aangepast dienen te worden. Niet alleen binnen de 
eigen ambtelijke organisatie, maar ook met onze partners zoals de provincie en de regiogemeenten. Om 
herkenbaar, duidelijk en consistent te handhaven, gaan wij de handhaving in principe sectoraal, maar daar 
waar noodzakelijk, integraal opzetten. Daarnaast zullen de handhavers niet alleen als inspecteurs gaan 
optreden maar ook als adviseurs. Dit betekent dat de inspecteur al in een vroeg stadium contact heeft met 
de overtreder om deze aan te sporen om de overtreding op te lossen zonder dat hier al een 
handhavingstraject wordt opgestart. Uniformiteit in de handhaving vinden wij belangrijk. Wij willen daarom 
gaan werken met een uniforme en herkenbare aanpak binnen de gehele organisatie, ondersteund door
jaarprogramma’s. Vervolgens willen wij een onderzoek laten verrichten naar de noodzaak van een centrale 
handhavingsjurist.

Tevens zijn wij betrokken bij de landelijke ontwikkelingen voor het opzetten van Regionale 
Uitvoeringsdiensten (RUD). Deze zijn in een ontwikkelingsfase en hebben vooralsnog alleen betrekking op 
milieuhandhaving. De verwachting is dat een succesvolle start ertoe zal leiden dat meerdere beleidsvelden 
binnen de RUD’s gaan werken. Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
zal dit een logische en efficiënter stap zijn.
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DOELSTELLING START GEREED
3.1 Het inzetten van pre-mediation als onderdeel van het handhavingsbeleid. 2010 2010

3.2 Uniformiteit in de handhaving implementeren. 2010 2011

3.3 Uitvoeren onderzoek naar de noodzaak van een centrale handhavingsjurist. 2011 2011

3.4 Opzetten van jaarprogramma’s. 2011 2014

3.5 Betrokken zijn bij en invloed hebben op het opzetten van de RUD. 2010 2012

3.6 Beleidsplan Brandweer 2012-2016. 2011 2012

Verkeer en vervoer
De gemeente Beemster heeft veiligheid en een goede doorstroming van verkeer hoog in het vaandel staan.
Evenwicht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn het uitgangspunt van ons beleid. Wij 
zullen doorgaan met de inrichting van ons wegennet volgens de principes van Duurzaam Veilig.

Verkeersluw maken Zuidoostbeemster
Actueel zijn de wegen in Zuidoostbeemster en het Gebieds Gericht Benutten (GGB) waaronder aansluiting 
Purmerenderweg - N244 en realisatie van een verkeers regel installatie (VRI) aan de Zuiddijk. 
Afgelopen periode is er onderzoek uitgevoerd naar de verkeerssituatie in Zuidoostbeemster. Momenteel 
wordt dit onderzoek uitgewerkt om te komen tot een advies waarin kan worden aangegeven of er 
voldoende aanleiding is voor het realiseren van een aansluiting van de Zuiderweg op de Zuiddijk, nabij de 
A7.
Daarnaast zal er in de komende periode meer duidelijkheid komen over de nieuwe dienstregeling van het 
openbaar vervoer. Daarbij is verlegging van de route, als gevolg van de te realiseren nieuwbouw in 
Zuidoostbeemster, een belangrijk uitgangspunt. Bij de nieuwe concessie willen wij ons inspannen voor een 
zo efficiënt mogelijke inzet en kwaliteit van het openbaar vervoer, gericht op optimale bereikbaarheid. 
Met het aanpassen van de routes worden er ook nieuwe haltes aangelegd. Hierbij zal dan ook aandacht 
zijn voor DRIS-panelen (Digitale reizigers informatie systemen).

Onderzoek verkeersveiligheid
Er zal een onderzoek uitgevoerd worden naar de verkeersveiligheid in wijken en kernen en nabij scholen.
Hierbij wordt ook de veiligheid van de fietsroutes van en naar scholen onderzocht.
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, worden er maatregelen uitgevoerd.

Fietspad Purmerenderweg tussen Rijperweg en Oosthuizerweg
Door het streven naar optimale veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers is door diverse partners al
concreet de wens geuit om tussen de Rijperweg en Oosthuizerweg een vrijliggend fietspad te realiseren.
De haalbaarheid hiervan zal echter eerst onderzocht worden.

Randweg Middenbeemster
In de vorige collegeperiode werd bij nader inzien afgezien van een onderzoek naar een westelijke randweg 
vanwege de mogelijke ingrijpende verandering in de structuur in het Werelderfgoed. Het college wil een 
dergelijk onderzoek toch opnieuw agenderen. Belangrijkste doelstelling is de vermindering van de 
verkeersdruk in de bebouwde kom van Middenbeemster. Mogelijk is een westelijke randweg te realiseren 
zonder afbreuk te doen aan de gestelde kwaliteiten van het Werelderfgoed. 
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DOELSTELLING START GEREED
3.7 Onderzoek verkeersveiligheid in wijken en kernen. 2012

3.8 Onderzoek vrijliggend fietspad Purmerenderweg tussen Rijperweg en 
Oosthuizerweg.

2011

3.9 Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid voor een noordwestelijke 
randweg om Middenbeemster.

2013

3.10 Onderzoek naar haalbaarheid aansluiting Zuiderweg op Zuiddijk, nabij A7. 2011
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Hoofdstuk 4 Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster

Inleiding
Als gevolg van de economische crisis is de situatie op de woningmarkt sinds 2009 drastisch veranderd. 
Daar moeten wij in Beemster ook zeker rekening mee houden bij de ontwikkeling van de woningbouw in 
Zuidoostbeemster en Middenbeemster. De positie van jongeren op de woningmarkt vraagt extra aandacht.
Naast de ontwikkelingen in de nieuwbouw willen wij ook aandacht besteden aan de ontwikkeling en 
instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit van Beemster. Dat doen wij enerzijds door te zorgen voor 
actuele bestemmingsplannen. Het belangrijkste bestemmingsplan op dit moment is dat van het 
buitengebied. Anderzijds willen wij de ruimtelijke kwaliteit van de droogmakerij mede borgen door de 
opstelling van een structuurvisie voor de gehele gemeente.

Wonen
De economische ontwikkelingen in de wereld hebben geleid tot een grote verandering op de woningmarkt 
in de afgelopen jaren. Het aantal woningverkopen is in heel Nederland aanzienlijk gedaald. Veel potentiële 
kopers nemen een afwachtende houding aan. Ook de onzekerheid over de aftrekbaarheid van de 
hypotheekrente in de toekomst heeft negatieve gevolgen voor de woningmarkt. Uiteraard zijn deze 
ontwikkelingen op de woningmarkt van Beemster ook merkbaar. In Leeghwater 3 in Middenbeemster zijn 
koopwoningen omgezet in huurwoningen en zullen op vrije kavels meer mogelijkheden komen voor 
particulier opdrachtgeverschap.
Beemster blijft voor velen een aantrekkelijke woongemeente. Dat blijkt ook uit het register van 
ingeschreven belangstellenden voor een koopwoning in Beemster, waarop nog steeds meer dan duizend 
mensen ingeschreven staan. 

Alhoewel er in deze collegeperiode ook aandacht besteed wordt aan woningbouw op enkele kleinere 
locaties in onze gemeente, zal er deze bestuursperiode vooral hard gewerkt worden aan de ontwikkeling 
van de woningbouw in De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster en het Vierde Kwadrant in 
Middenbeemster. Het bestemmingsplan voor deze laatste locatie is onherroepelijk en voor 
Zuidoostbeemster wordt gewacht op de behandeling door de Raad van State. Ook de planherziening 
waarin het aantal appartementen en de bouwhoogte aanzienlijk beperkt zijn, is in procedure gebracht. 
Extra aandacht zal bij de planherziening worden besteed aan het betaalbaar houden van de goedkope 
woningen in deze plannen en het creëren van mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap, 
bijvoorbeeld op kavels in de linten. Hetzelfde geldt voor het Vierde Kwadrant waar, op basis van het 
Beeldkwaliteitplan en in samenspraak met het Kwaliteitsteam Des Beemsters, in 2010 begonnen wordt 
met de planontwikkeling. 
Dit betekent dat het college bij de planning van De Nieuwe Tuinderij er van uitgaat, dat de eerste paal voor 
de woningbouw in het laatste kwartaal van 2011 de grond in gaat.
Voor het Vierde Kwadrant zal het college de grondverwervingen afronden zodat er ook op deze locatie, 
waarin 60 woningen per jaar staan geprogrammeerd, in 2013 met de uitvoering kan worden begonnen.   

Woningbehoefte jongeren beter in kaart brengen
In de Woonvisie 2008+ is de woonbehoefte van jongeren (starters) in kaart gebracht. Binnen die groep is 
een onderscheid te maken:
 Starters op de huurmarkt: starters die vanuit huis of van een kamer een woning zoeken. Zij zijn 

doorgaans jong en vooral op zoek naar een goedkope huurwoning.
 Starters op de koopmarkt: personen die willen starten op de koopmarkt vormen een duidelijk andere 

groep. Vaak gaat het om één of twee persoonshuishoudens, met meer financiële mogelijkheden en 
een hoger wenspatroon: liefst een eengezinswoning.

Uit de Woonvisie blijkt ook dat starters het liefst in De Beemster blijven wonen. Dit lukt niet altijd vanwege 
het kleine aanbod van woningen en omdat de prijzen van huur- en koopwoningen in andere gemeenten 
lager liggen. Men wil uiteindelijk wel weer terugkeren naar Beemster.
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In de Woonvisie wordt geconstateerd dat er tekort goedkope en betaalbare rijwoningen en appartementen 
in het koopsegment aanwezig zijn in de gemeente. 

Door een actualisatie van het onderzoek uit 2007 kan per dorpskern gedetailleerd in kaart gebracht 
worden wat de woonbehoeften van jongeren zijn. Deze resultaten kunnen worden meegenomen bij de 
ontwikkeling van woningbouwplannen in de kernen.

DOELSTELLING START GEREED
4.1 Voortzetten van planmatige woningbouw binnen het bestaand bebouwd 

gebied Zuidoostbeemster.
2010 2014

4.2 Het vierde kwadrant Middenbeemster volgens plan bebouwen, met waar 
het efficiënt kan, duurzaamheid als uitgangspunt.

2010 2014

4.3 Actualisatie gegevens onderzoek uit de Woonvisie 2008+, ten behoeve van 
het in kaart brengen van de woonwensen van jongeren.

2011 2012

Ruimtelijke ontwikkeling

Structuurvisie en welstandsbeleid
De structuurvisie is een strategisch document over de ruimtelijke en functionele ontwikkeling in onze 
gemeente. Het geeft aan waar welke functies wenselijk zijn en waar niet. Er worden keuzes gemaakt over 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn en de daarvoor noodzakelijke maatregelen op de 
korte termijn. Het is een richtinggevend document waarin het voor ons, de provincie Noord-Holland, de 
Rijksoverheid, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, maatschappelijke organisaties, private 
partijen en burgers duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid de gemeente Beemster nastreeft.
In de structuurvisie zullen de unieke en universele (kern)waarden van het cultuurhistorisch landschap van 
werelderfgoed De Beemster de basis vormen van waaruit niet alleen behoud en beheer centraal staat,
maar vooral ook zal ruimte moeten worden geschapen voor verantwoorde ontwikkeling in deze woon- en 
werkgemeenschap. Daarbij staat kwaliteit voorop.
In de afgelopen collegeperiode is sterk ingezet op het ontwikkelen van ruimtelijke spelregels, beleid en 
instrumentarium vanuit het programma Des Beemsters. Deze zullen ook hun weerslag in de structuurvisie 
en ook in het komende bestemmingsplan Buitengebied krijgen. 
Ook zijn we begonnen aan nieuw welstandsbeleid. Daarbij zetten wij in op een Omgevingsnota, gebaseerd 
op de bijzondere waarden van De Beemster en de spelregels en instrumentarium uit het programma Des 
Beemsters. Bij de opzet van deze Omgevingsnota zullen wij zoveel mogelijk partijen betrekken om tot een 
breed gedragen welstandsbeleid te komen.
Het is onze bedoeling de structuurvisie en ook de Omgevingsnota in de loop van 2011 aan te bieden aan 
de raad. In de jaren daarna zullen wij de actualisatie van de overige bestemmingsplannen ter hand nemen.

Bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan Buitengebied heeft de hoogste prioriteit. Hierin moeten mogelijkheden voor 
agrariërs worden gecreëerd om, onder voorwaarden, het bouwblok te vergroten tot 2 ha. om daarmee 
tegemoet te komen aan de wens tot schaalvergroting van agrarische bedrijven. Daarnaast moet het 
bestemmingsplan mogelijkheden creëren voor de realisatie van kleinschalige bedrijvigheid in vrijkomende 
agrarische bedrijfsgebouwen.
Na afronding van het bestemmingsplan Buitengebied zullen de bestemmingsplannen voor 
Middenbeemster en Westbeemster ter hand genomen worden. Hiervoor is met name actualisatie aan de 
orde. Eventuele gewenste ontwikkelingen in Westbeemster, op basis van het nader uitgewerkte 
dorpsontwikkelingsplan, moeten hierin verwerkt worden. De structuurvisie zal hier ruimte voor bieden. 
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Monumenten
Beemster kent een groot aantal rijksmonumenten, waaronder een aantal stolpen. Daarnaast is een deel 
van de kern Middenbeemster beschermd dorpsgezicht. Beemster kent momenteel geen gemeentelijke 
monumenten.
In de komende periode zal een gemeentelijke monumentennota worden opgesteld waarin de 
mogelijkheden voor het vaststellen van een gemeentelijke monumentenlijst, met bijbehorende regelingen, 
wordt meegenomen.

DOELSTELLING START GEREED
4.4 Ontwikkelen Integrale visie ruimtelijk beeld van Beemster (Structuurvisie). 2010 2011

4.5 Definitief vaststellen bestemmingsplan Buitengebied. 2010 2011

4.6 Vaststellen van het welstandsbeleid in een Omgevingsnota. 2010 2011

4.7 Actualiseren bestemmingsplannen Middenbeemster en Westbeemster. 2012 2014

4.8 Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid en voorstellen voor de opzet 
van een gemeentelijke monumentlijst met bijbehorende regelingen.

2012 2014
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Hoofdstuk 5 De Beemster omgeving

Inleiding
De inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers waarderen de omgeving in Beemster zeer goed. Dat 
geldt zeker voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, maar ook voor bijvoorbeeld
afvalverwijdering. Toch is het zaak om oplettend te zijn voor kwaliteitsvermindering ingegeven door 
vermindering van financiën en wijzigingen in regelgeving. Wij zullen hier zo goed mogelijk op anticiperen 
en bedreigingen ombuigen in slimmer werken en kansen te pakken.

Door actuele mondiale klimaatproblematiek is duurzame ontwikkeling aangewezen als een van de 
speerpunten binnen het Rijks- en provinciaal overheidsbeleid.
Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich al ingezet om de vertaalslag te maken naar 
het beleid van de lokale overheden. 

Duurzaam werken en wonen in Beemster
Duurzaamheid is al enkele jaren een belangrijk onderwerp. Duurzaamheid wordt ook afgedwongen door 
het Rijk en gestimuleerd door de provincie. Naast energiebesparing geldt duurzaamheid ook voor het 
gebruik van duurzame materialen bij nieuwbouw, de balans tussen wonen en werken van inwoners en een 
duurzame bedrijfsvoering van de gemeente. Er zijn voldoende terreinen aanwezig op welke wijze het 
gemeentelijk beleid handen en voeten gaat krijgen. Hier zetten wij ons voor in.

Duurzaamheid is dus een prominent onderwerp op de politieke agenda. Zowel vanuit het Rijk als de
provincie worden tal van initiatieven genomen om duurzaamheid te stimuleren. Het streven van het college 
is om duurzaam te werken en te wonen in Beemster.

Duurzaamheid speelt bijvoorbeeld een grote rol bij gebiedsontwikkeling. Het bestemmingsplan is een 
prima instrument om duurzaamheid naar de praktijk te vertalen. Door bij het ontwerp van gebouwen 
rekening te houden met het energieverbruik en het gebruik van duurzame materialen, of te ontwerpen via 
het principe ‘probeer in plaats van minder slecht, goed te zijn voor het milieu’. Duurzaamheid is meer dan 
milieu. Bij (sociaal)economische duurzaamheid gaat het om de balans tussen wonen en werken, zowel 
kwantitatief als kwalitatief, nu en in de toekomst.

Om duurzaamheid vorm te geven in Beemster, liggen er kansen op ‘natuurlijke’ momenten. Voor het 
onderwerp gebiedsontwikkeling liggen er kansen om dit in het bestemmingsplan te borgen. Wij denken 
dan aan het vinden van een balans in ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid bij de ontwikkeling van 
nieuwe woonwijken. Daarnaast bieden wij een Klimaatsbeleidsplan (plan van aanpak) aan u aan waarin
vele duurzaamheidonderwerpen geplaatst zijn. Wij gaan, waar het kan, initiatieven ontplooien zoals 
bijvoorbeeld het organiseren van een miniconferentie voor de plaatselijke economie, om te investeren in 
energiebesparing dan wel eigen energieproductie. Verder zal de Des Beemster projectgroep Energie en 
Landschap worden ingezet om de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid te onderzoeken in 
relatie tot het landschap. 

Belangrijk in De Beemster is het beheersen van water. Water is een integraal onderdeel van de ruimtelijke 
ordening. Hier zijn in de afgelopen jaren al stappen in ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan het Des 
Beemster project Wateropgave. Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal het 
gemeentelijk Waterplan vorm krijgen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om een 
goed voorbeeld te zijn en het voorbeeld te geven door duurzame bedrijfsvoering in het gemeentehuis. 
Hiervoor ontwikkelen wij een pakket van maatregelen, zoals energiebesparende maatregelen en duurzame 
inkoop.
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DOELSTELLING START GEREED
5.1 Opstellen van een plan van aanpak Klimaatsbeleidsplan. 2010 2010

5.2 Organiseren van een miniconferentie voor de plaatselijke economie. 2010 2011

5.3 Gemeentelijk Waterplan opstellen waarin onze bijdrage aan een duurzame 
waterhuishouding wordt verwerkt.

2011 2012

5.4 Verder (gefaseerd) ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering in het 
gemeentehuis.

2010 2014

5.5 Voorstel energiebesparende maatregelen gemeentehuis. 2010 2011

5.6 Resultaten door het inrichten van een duurzame inkoopfunctie zoals 
bijvoorbeeld met slimmere straatverlichting.

2011 2013

Onderhoud groene openbare ruimte
De gemeente Beemster heeft een groot deel van haar vermogen geïnvesteerd in voorzieningen voor haar 
inwoners zoals wegen, verlichting, riolering, groen, speelplaatsen, straatmeubilair en gebouwen. Het 
onderhoud van deze zogenaamde ‘kapitaalgoederen’ is van cruciaal belang voor het functioneren van de 
gemeente op diverse gebieden. Ook voor de inwoners is de kwaliteit van hun leefomgeving van groot 
belang. Uit signalen vanuit de samenleving is gebleken dat inwoners van Beemster de kwaliteit van de 
openbare ruimte hoog waarderen. Teruglopende kwaliteit kan leiden tot kleine ergernissen, klachten of 
zelfs serieuze ongelukken. Het is daarom belangrijk dat de kapitaalgoederen van Beemster door middel 
van vastgestelde kwaliteitsnormen zo efficiënt mogelijk beheerd en onderhouden worden. Dit kan het 
beste gebeuren via vastgestelde onderhoudswerkplannen. Daarin kunnen ook de kosten inzichtelijk 
gemaakt worden, waardoor keuzes op het gebied van kwaliteit en kostenbesparingen gefundeerd kunnen 
worden gemaakt. Wij bieden u in 2011 het Beheer en Onderhoudsplan Groen aan op basis van 
kwaliteitscriteria. Wij onderzoeken de mogelijkheid om inwoners en bedrijven te betrekken bij het 
onderhoud van hun omgeving.

DOELSTELLING START GEREED
5.7 Opstellen van een Kwaliteitsplan Groen en Openbare ruimte. 2010 2011

5.8 Onderzoek naar de mogelijke inzet inwoners en bedrijven bij het beheer en 
onderhoud van hun omgeving.

2011 2012

Werelderfgoed en Des Beemsters
Het werelderfgoedpredicaat is een kwaliteitscertificaat. Dit predicaat drukt steeds meer zijn stempel op de 
gemeentelijke beleidsterreinen zoals ruimtelijke inrichting, toerisme, recreatie, cultuurhistorie en educatie.
Ons werelderfgoed staat voor nut en noodzaak, kwaliteit en schoonheid. Het geeft hechtheid, sociale 
cohesie en draagvlak. Kortom, het geeft ons identiteit. De Beemster hoeft niet naar een imago te zoeken, 
dat hebben we altijd al gehad. De Beemster is een sterk merk gebleken. Wij profileren ons imago steeds 
verder op nationaal en internationaal niveau.
Draagvlak voor het werelderfgoed vinden en houden onder onze inwoners is van cruciaal belang. 
Het vinden van evenwicht tussen behoud van onze unieke cultuurhistorische waarden en de 
ontwikkelingen van onze woon- en werkgemeenschap is een blijvende uitdaging voor ons die wij graag 
samen met alle hier wonende en werkende Beemsterlingen aangaan.
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Bij het op stapel staande bestemmingsplan Buitengebied, de op te stellen Structuurvisie en het nieuwe 
welstandsbeleid zal de bescherming van de bijzondere unieke waarden van De Beemster goed geborgd 
moeten worden. De cultuurhistorie zal een belangrijkere toetssteen worden voor komende ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
Dit moet niet leiden tot al te knellende banden voor verdere ontwikkelingen. De Beemster is een 
hoogwaardig en goed beheerd woon- en agrarisch cultuurlandschap en zal dit ook zo in de toekomst 
moeten kunnen blijven. 
De zoektocht naar een evenwicht tussen cultuurhistorie en ontwikkeling vindt plaats in het programma Des 
Beemsters. In deze collegeperiode willen wij de bereikte resultaten daarvan verzilveren en vastleggen in 
ons ruimtelijk beleid.
Het projectbureau Des Beemsters loopt in zijn huidige hoedanigheid uiterlijk per 2013 af. 
De rol van het programma Des Beemsters moet na afloop van het programma gecontinueerd en geborgd 
blijven binnen ons beleid en de ambtelijke organisatie. Wij willen daarmee ook de kwaliteit van ons sterke 
merk zekerstellen. Wij zullen uiterlijk in 2012 concrete stappen ondernemen om dat doel te bereiken.

DOELSTELLING START GEREED
5.9 Plan van aanpak voor borging programma Des Beemsters in staande 

organisatie.
2012 2013
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Hoofdstuk 6 Werken in Beemster

Inleiding
Beemster is een hoogwaardig agrarisch productiegebied. Het is van groot belang dit als uitgangspunt te 
blijven nemen, mede in het licht van de economische ontwikkeling in de agrarische sector. Ook de overige 
werkgelegenheid in Beemster is van groot belang. Om ervoor te zorgen dat er voldoende werkgelegenheid 
in Beemster kan worden geboden, dienen daarvoor randvoorwaarden te worden gecreëerd.

Landbouw en economie
Belangrijk voor de instandhouding van het hoogwaardig agrarisch productiegebied zijn flexibele 
bestemmingsplannen. Om de mogelijkheden voor de landbouw te verruimen, zal het bestemmingsplan 
voor het buitengebied een vergroting van het agrarisch bouwvlak 2 ha (voorheen 1,5 ha) mogelijk maken. 
Daarnaast verdient vestiging van agrarische bedrijven op nieuwe locaties aandacht. 
Aan de andere kant komen er in het landelijk gebied op bepaalde plekken agrarische gebouwen vrij. Gelet 
hierop vinden wij het belangrijk dat een ander of breder gebruik van agrarische percelen tot de 
mogelijkheden moet behoren. Kleinschalige bedrijvigheid in de polder moet mogelijk zijn, waarbij 
natuurlijk gekeken moet worden naar het voorkomen van negatieve gevolgen voor de omgeving. Het 
nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied zal een basis bieden om dit zoveel mogelijk en 
verantwoord te faciliteren. 
De voorgenomen uitbreiding van de CONO bezien wij positief in het licht van behoud van werkgelegenheid 
in de polder. Een verantwoorde ruimtelijke inpassing zal vanzelfsprekend een belangrijk aandachtspunt 
zijn. 

Het gemeentebestuur blijft haar eerder ingezette beleid gericht op vermindering van de administratieve 
lastendruk voor burgers en bedrijven voortzetten.
Wij zijn van plan om samen met anderen een project te starten om de mogelijkheden van een agrarische 
productenmarkt voor streekproducten uit Beemster en omgeving te onderzoeken. Dit project wordt 
uitgevoerd met onder andere de gemeente Purmerend, andere overheidsinstanties en marktpartijen. 
Voorwaarde is private financiering en betrokkenheid van en draagvlak bij lokale en regionale producenten. 
De rol van de gemeente is regisserend en mogelijk ruimtelijk faciliterend.

Het college zal samen met Purmerend en andere ISW-gemeenten streven naar een optimaal (her)gebruik 
van bestaande en te realiseren bedrijventerreinen om voor de lokale en regionale bedrijven tot optimale 
vestigingsmogelijkheden te komen, die bevorderlijk zijn voor de economie, bedrijvigheid en de 
arbeidsmarkt in de regio Waterland.
Met de gemeente Purmerend wordt onderzocht of een verplaatsing van de gegroeide veemarkt naar een 
locatie in Beemster mogelijk zou zijn.

Breedband 
In het kader van de economische samenwerking in het ISW (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband
Waterland) en ESW (Economische Samenwerking Waterland) ligt de focus voor de gemeente de komende 
jaren op het project Breednet Noord-Holland Noord. Met dit project wordt er voor gezorgd dat snelle 
internetverbindingen bij bedrijven en ook (agrarische) huishoudens in de hele gemeente ‘betaalbaar’
mogelijk worden gemaakt. 

Toerisme en recreatie
Op het gebied van toerisme en recreatie gaan de ontwikkelingen steeds verder. In samenwerking met de 
gemeenten Schermer en Graft-De Rijp timmert Beemster steeds meer aan de weg. Deze samenwerking is 
gebundeld in Land van Leeghwater en heeft als speerpunten behoud en ontwikkeling van de 
landschappelijke en unieke waarde van het gebied, versterking van de lokale (agrarische) economie en het 
ondersteunen van toeristische informatiecentra. Wij blijven deze speerpunten stimuleren en waar het kan 
en nodig is, zullen wij deze verder uitbouwen.
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Binnen het gebied van het Nationaal Landschap Laag Holland nemen wij als Beemster en het Land van 
Leeghwater een belangrijke plaats in. Daarom streven wij ernaar om de bestuurlijke samenwerking te 
versterken en wij zetten ons in om eventuele belemmeringen hierin weg te nemen. Wij vinden het echter 
wel belangrijk dat de identiteit van ons gebied benadrukt blijft. Daarentegen moet versnippering van 
samenwerking op toeristisch gebied worden tegengegaan.

Het predicaat Unesco Werelderfgoed krijgt steeds meer naam en geeft Beemster een bijzondere positie als 
het gaat om het aantrekken van toeristen over de hele wereld. Nu de grachtengordel van Amsterdam ook 
Werelderfgoed is geworden, dient zich een unieke kans aan om samen met de hoofdstad en met de 
Stelling van Amsterdam (provincie) op te trekken in de toeristische informatie en Beemster daar 
prominenter in op te nemen.

DOELSTELLING START GEREED
6.1 Randvoorwaarden formuleren waaronder de oprichting van een nieuw 

agrarisch bouwblok mogelijk is.
2011

6.2 Onderzoek naar de mogelijkheden voor een agrarische productenmarkt 
voor streekproducten uit Beemster en omgeving.

2011 2012

6.3 Onderzoek naar de mogelijkheid om de veemarkt van Purmerend te 
verplaatsen naar een locatie in Beemster.

2011 2013

6.4 Samenwerking Land van Leeghwater verder stimuleren en voortzetten. 2010 2014

6.5 Versterken van de bestuurlijke samenwerking binnen het Nationaal 
Landschap Noord-Holland en belemmeringen wegnemen.

2010 2014

6.6 Samenwerking stimuleren met de werelderfgoederen Stelling van 
Amsterdam en grachtengordel Amsterdam, waarbij Beemster in 
toeristische informatie meer tot zijn recht komt.

2010 2014
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Hoofdstuk 7 Actief in Beemster

Inleiding
Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Dat vraagt om extra aandacht voor gezond eten en meer 
bewegen. Deze raadsperiode stellen wij ons ten doel dat nog meer Beemsterlingen regelmatig gaan 
bewegen. 
Ook willen wij dat de aanwezige accommodaties binnen de gemeente in goede staat van onderhoud 
blijven en dat wij samen met het jongerenwerk en de aanwezige organisaties komen tot een breed aanbod 
van activiteiten. 
De ontwikkeling van activiteiten voor de realisatie van een brede school in Middenbeemster zullen worden 
voortgezet. Ons doel is het voorzieningenniveau voor onze burgers in deze raadsperiode gelijk te ouden en 
waar mogelijk te verbeteren.

Meer sporten en bewegen voor alle Beemsterlingen 
Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Landelijk wordt geconstateerd dat we gemiddeld steeds 
zwaarder worden. Gezond eten en meer bewegen is daarbij van groot belang. Regelmatig bewegen draagt 
bij aan zowel het lichamelijk als het geestelijk welzijn van mensen. Binnen de gemeente beschikken we al 
over een groot aanbod van sportactiviteiten. De vraag is echter hoe we juist de groep burgers die nog niet 
regelmatig beweegt, kunnen verleiden ook iets te gaan doen. Voor de jeugd kan een sportpas ontwikkeld 
worden, waarbij steun van de provincie noodzakelijk is.
De Sportservice Noord-Holland is al langere tijd bezig met het ontwikkelen van sport- en 
bewegingsprojecten voor allerlei doelgroepen. Het lijkt goed om als eerste stap met deze organisatie
contact te leggen om uiteindelijk te komen tot een beleidsplan en plan van aanpak voor de periode 2010 
tot 2014.

Optimaliseren sportaccommodaties en speelterreinen
De gemeente Beemster heeft, gelet op haar grootte, een ruim aanbod aan sportaccommodaties. Recent is 
nog een kunstgrasveld aangelegd in Westbeemster. Het in goede staat houden van (het onderhoud van) de 
accommodaties heeft voortdurend de aandacht. Wellicht zijn de verschillende accommodaties door een 
betere afstemming onderling nog effectiever te gebruiken. 
De afgelopen raadsperiode is een besluit genomen om de ijsbaan en het handbalveld in Middenbeemster 
ook als speelterrein te gaan gebruiken. Daarnaast is er overeenstemming met het bestuur van De 
Spelemei om de speeltuin te verplaatsen naar de locatie bij multifunctioneel centrum (MFC) De 
Boomgaard in Zuidoostbeemster.
Daarbij zullen op verschillende locaties in de gemeente speelplekken aangelegd of vernieuwd moeten 
worden. Er dient een goede afweging gemaakt te worden op welke wijze de beschikbare middelen ingezet 
gaan worden. Inrichting van de speelplekken dient in overleg met de omwonenden en de jongeren plaats 
te vinden.

DOELSTELLING START GEREED
7.1 Beemsterlingen stimuleren te gaan sporten of meer te bewegen. 2010 2013

7.2 In samenwerking met de provincie instellen van een jeugdsportpas voor 
jongeren tot 18 jaar. 

2011 2012

7.3 Bewegen en sporten stimuleren via de brede schoolcoördinator. 2011 2012

7.4 Komen tot een afgestemd en evenwichtig aanbod van 
sportaccommodaties en speelplekken in de gemeente. 

2010 2013

7.5 De omwonenden en gebruikers betrekking bij de realisatie van de plannen. 2010 2013
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Brede school coördinatie 
Een recente landelijke ontwikkeling is de Impuls brede scholen sport en cultuur. Deze regeling zorgt ervoor 
dat gemeenten de regie krijgen om naschoolse activiteiten aan te gaan bieden voor jeugdigen. Voorwaarde 
bij de uitvoering van dit project is dat er een integrale aanpak is. Dus afstemming tussen jongerenwerk, 
verenigingen en organisaties die actief zijn in de gemeente. Deze afstemming kan vorm krijgen in een 
zogenaamde combinatiefunctie. Het Rijk stelt voor de invulling van deze functie middelen beschikbaar. In 
2011 zal deze coördinatorfunctie worden ingevuld. Deze ontwikkelingen sluiten tevens goed aan bij ons 
beleidsdoel meer bewegen voor jongeren. 

Onderzoek naar mogelijkheden Juniorcollege in Middenbeemster
Wij zijn in gesprek met de Purmerendse Scholen Groep (PSG). De school heeft aangegeven dat zij als 
dislocatie graag een zogenaamde Juniorcollege in Middenbeemster zou willen realiseren. 
Het gaat hier dan om onderwijs aan groep ‘9 en 10’ als vervolg op de basisschool.
Gelet op de bevolkingsontwikkeling en leerlingenprognoses voor de komende jaren en de lange termijn,
zou een dergelijk Juniorcollege voldoende kansen hebben om succesvol te worden.
De vestiging van een onderbouwlocatie in Middenbeemster biedt jongeren uit onze gemeente de kans om 
de overgang naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken. Een definitieve schoolkeuze kan worden 
uitgesteld tot de leerling naar de 3e klas van het voortgezet onderwijs gaat.
Wij ondersteunen een onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van een Juniorcollege in 
Middenbeemster. 

DOELSTELLING START GEREED
7.6 Een afgestemd aanbod van naschoolse activiteiten realiseren. 2011 2013

7.7 Combinatiefunctie ten behoeve van de ontwikkeling van de brede school 
instellen

2011

7.8 Onderzoek naar de mogelijkheden van een Juniorcollege (klas 1 en 2 
Voortgezet onderwijs) in samenwerking met de Purmerendse Scholen 
Groep.

2011 2012
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Hoofdstuk 8 Zorg en Inkomen in Beemster

Inleiding
Recent is besloten de samenwerking met Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang op het terrein van zorg en 
inkomen tot 2013 voort te zetten.
De gevolgen van de economische en financiële crisis laten zich ook in Beemster voelen: er zijn meer 
mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering. Ook de verdere vergrijzing is merkbaar: de kosten 
van de maatschappelijke ondersteuning dreigen verder op te lopen. Daarom zal de collegeperiode ook in 
het licht staan van beperking van uitgaven, zoveel mogelijk met behoud van het bestaande 
voorzieningenniveau.

Wmo-loket beter zichtbaar en bereikbaar maken
Het Wmo-loket voor de gemeenten Schermer, Graft-De Rijp en Beemster is gevestigd in het gemeentehuis 
van Beemster. Ook in 2009 is er weer een onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid van de gebruikers 
van dit loket. Hieruit blijkt dat Beemsterlingen in het algemeen tevreden zijn over het Wmo-loket. De 
resultaten van 2008 en 2009 zullen met elkaar vergeleken worden. Op basis hiervan kan bepaald worden 
welke zaken goed gaan en welke verbeterd moeten worden. Deze uitkomsten worden verwerkt in een plan 
van aanpak voor de periode 2011-2014 voor onze gemeente en de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp. 
Er zal gewerkt moeten worden aan verdere digitaliseren van aanvraagformulieren.
Hierbij wordt afgestemd met organisaties/instellingen/netwerken die diensten aanbieden waardoor 
burgers langer zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Er moet optimaal gebruik gemaakt 
worden van de aanwezige mogelijkheden.

Doorgaan in het WWZ-programma ‘De Verbinding Thuis’
Het college wil in deze collegeperiode een voortzetting van het Wonen Welzijn & Zorgproject ‘De 
Verbinding’. Onder de naam ‘De Verbinding Thuis’ wordt in deze periode een drietal projecten afgerond. Zo
zijn er al voorbereidende besluiten genomen om te komen tot de vestiging van mantelzorgwoningen. In 
2010 zal een eerste mobiele mantelzorgwoning worden geplaatst in Beemster. Verder zal een onderzoek 
plaatsvinden naar de mogelijkheden van 24-uurs zorg in een breder gebied dan het seniorencomplex en 
uiteindelijk in de gehele Beemster. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden van 
domotica* in nieuwbouw en bestaande bouw.
Ons college wil dit onderzoek daadwerkelijk ondersteunen. Concrete voorstellen tot installatie van 
domotica om ouderen langer in hun eigen woning te kunnen laten blijven wonen, zullen in het kader van de 
Wmo waar mogelijk worden ondersteund.

Voortzetten actief participatiebeleid voor personen in de Wet werk en bijstand (WWB)
Ons uitgangspunt is en blijft ‘Werk boven uitkering’. Wie economisch zelfstandig wil functioneren in de 
maatschappij is het meest gebaat bij het vinden van werk. 
Door directe inzet van re-integratie-instrumenten bij nieuwe bijstandscliënten volgens het ‘Workfirst-
principe’, dient instroom in de Wwb zoveel mogelijk voorkomen te worden.
Waar dit nodig is, moet individueel maatwerk toegepast worden. Daarbij willen we de mogelijkheden die 
de nieuwe Participatiewetgeving biedt, zo optimaal mogelijk benutten. Wij willen er aan blijven werken dat 
onze cliënten maatwerk wordt geboden. De mogelijkheden die er zijn voor vrijwilligerswerk, 
werkervaringsplekken en werk binnen onze eigen gemeente, moeten we optimaal benutten. Hiervoor zal 
contact gelegd worden met Beemster ondernemers, agrariërs en organisaties zoals bijvoorbeeld Landzijde.
Ons doel is dat aan ieder een passend traject wordt aangeboden.

* Domotica: Door het integreren van technologie en diensten kan men langer in de eigen woning blijven   
   wonen. 
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Blijven waken voor overschrijdingen door streng doch rechtvaardig te blijven toetsen aan criteria
Ons streven is dat de uitkeringen rechtmatig en doelmatig verstrekt worden. De wet, regelgeving en 
beleidsregels worden daarbij in acht genomen. Als regels worden overtreden, of niet in acht worden 
genomen, dienen passende maatregelen getroffen te worden. Daar tegenover staat dat we proactief 
moeten zijn voor wat betreft het minimabeleid en bijzondere bijstand. Ons doel is dat de beschikbare 
middelen terecht komen bij de groepen die hier recht op hebben.

Zorgboerderijen
Onze gemeente is aantrekkelijk voor organisaties die een zorginstelling willen realiseren.
We hebben op dit moment voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking een
locatie van Breidablick en Odion. Daarnaast hebben wij zo’n 16 zorgboerderijen binnen onze 
gemeentegrenzen. Gezien de aandacht voor gecombineerde/multifunctionele agrarische activiteiten, is dit 
proces vermoedelijk nog niet aan zijn einde.
Op zorgboerderijen wordt dagbesteding (en zorg) gegeven aan mensen met een beperking. De activiteiten 
zijn gerelateerd aan het boerenbedrijf: dieren verzorgen, tuinieren, onderhoud, schoonmaken enzovoorts.
Er zijn boerderijen die alleen dagopvang geven, maar er zijn ook boerderijen die een logeerfunctie 
aanbieden. Het gaat hier meestal om AWBZ-gefinancierde activiteiten. Recent zijn er ook signalen van 
initiatieven om pleegzorg en crisisopvang aan een zorgboerderijfunctie te koppelen. Deze zorg wordt vanuit 
Justitie gefinancierd.
Wij hebben op dit moment nog geen beleid ontwikkeld waaraan wij aanvragen voor dergelijke initiatieven 
kunnen toetsen. Het gaat dan meestal in de eerste plaats om een verzoek tot wijziging van de bestemming 
van de boerderij. Een gevolg van de realisatie van zo’n zorgboerderij kan zijn dat er een beroep gedaan 
wordt op voorzieningen in het kader van de Wmo en het leerlingenvervoer en daarmee op onze financiële 
middelen. 
Het is ons plan om in 2011 beleid te ontwikkelen ten aanzien van zorgboerderijen. Participatie van 
betrokken partijen is bij deze beleidsontwikkeling een voorwaarde.

DOELSTELLING START GEREED
8.1 Klanttevredenheid Wmo-gebruikers evalueren en waar nodig de uitvoering 

verbeteren.
2010 2013

8.2 Beter zichtbaar maken Wmo-loket onder andere door uitbouwen van het 
digitaal loket.

2010 2013

8.3 Voortzetten van het wonen, zorgen welzijnproject ‘De Verbinding’. 
Onderzoek naar inzet domotica. Uitbreiding 24-uurs zorg, uiteindelijk in 
gehele Beemster.

2010 2013

8.4 ‘Kanteling’ in de Wmo: ondersteuning bieden om te kunnen participeren in 
plaats van verzorging.

2011 2013

8.5 Ontwikkelen van beleid ten aanzien van zorgboerderijen. 2011
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HOOFDSTUK 9 De financiële en organisatorische staat van Beemster

Inleiding

De gemeentefinanciën staan flink onder druk. In deze periode zullen ingrijpende bezuinigingsmaatregelen 
genomen moeten worden waarbij politieke keuzes de doorslag moeten geven. De gemeente zal in deze 
periode ook groei kennen door woningbouwprojecten die tot uitvoer komen. Deze groei zal een belangrijke 
rol spelen bij de keuzes die moeten worden gemaakt.
Vanuit deze invalshoeken wil het college in nauwe samenspraak met de gemeenteraad komen tot een 
realistisch meerjarenperspectief vanaf het begrotingsjaar 2012. Dit perspectief moet ook aangeven welke 
ruimte er is voor nieuw beleid.
Een belangrijk onderwerp voor de financiële huishouding is dat de organisatie ‘in control’ is. Dit doel, het 
hebben van een adequate planning- en control cyclus, krijgt zijn definitieve vorm in de verdere 
professionalisering van de ambtelijke organisatie. 

De organisatie
De Beemster organisatie zal zich blijven ontwikkelen als moderne overheidsorganisatie, zelfstandig of 
samen met andere gemeenten. Maatschappelijke ontwikkelingen en het decentraliseren van taken door 
het Rijk, maken het noodzakelijk om te blijven investeren in de ontwikkeling van ons personeel. Ook de 
hierboven genoemde versterking van onze planning- en controlcyclus maken personeelsontwikkeling 
noodzakelijk. De ontwikkeling van de organisatie als geheel mag niet stil blijven staan.

DOELSTELLING START GEREED
9.1 Voorstel maken voor het instellen van een ambtelijk ondersteunde 

raadscommissie met zo nodig externe deskundigheid die keuzes kan 
voorstellen om te komen tot een realistisch meerjarenperspectief vanaf 
het begrotingsjaar 2012. 

2010 2010

9.2 Verbetering planning- en controlcyclus. 2010 2011

9.3 Vaststellen en in uitvoering nemen personeelsontwikkelingsbeleid. 2010 2011


