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 DDDDIENSTVERLENING IN BEEMSTERIENSTVERLENING IN BEEMSTERIENSTVERLENING IN BEEMSTERIENSTVERLENING IN BEEMSTER                        
1.1 Samenwerking zoeken met naburige gemeenten om een 

robuuste ambtelijke organisatie op te zetten. 
 

HB EK Op dinsdag 18 september is de gemeenteraad 
geclausuleerd akkoord gegaan met vergaande 
ambtelijke samenwerking met Purmerend. De 
projectstructuur voor de opbouw van deze nieuwe 
werkwijze is reeds in voorbereiding, gericht op invoering 
per 1 januari 2014. In januari 2013 zal de 
gemeenteraad spreken over de dan bekende financiële 
en personele consequenties. 

2010 2014 

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

HB MT De verwerking van de ingekomen digitale aanvragen zal 
door de ambtelijke samenwerking in de nabije 
toekomst door Purmerend worden uitgevoerd. Daarom 
is uniformiteit in de aangeboden digitale diensten 
wenselijk en ook het meest efficiënt: één Producten en 
Diensten catalogus (van Purmerend) en deze te 
presenteren in Beemster huisstijl en uiteraard op de 
eigen website van Beemster. De doelstelling kan en zal 
dus gehaald worden na 1 januari 2014 (als daartoe aan 
Purmerend opdracht wordt gegeven). 
 

2010 2014 
(2013) 

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

HB MT Dit onderwerp vindt zijn herkomst in het coalitieakkoord 
(digitaal niet ten nadelen van het niveau van de 
traditionele dienstverlening).  
Het vastgestelde kwaliteitshandvest geeft aan welke 
kwaliteit de burger mag verwachten van de 
gemeentelijke dienstverlening. Dit is uitgedrukt in 
concrete servicenormen voor zowel de traditionele als 
de digitale dienstverlening. Een 1e onderzoek (aan de 
hand van meegestuurde reactiekaarten) wijst uit, dat 
de burger tevreden is over de wijze waarop uitvoering 
aan dit handvest wordt gegeven. Een 2e onderzoek 
hiernaar staat gepland voor de maanden november t/m 
januari 2013.  
Het handvest is een belangrijke onderlegger voor de 
prestatieafspraken die met Purmerend zullen worden 
gemaakt in het kader van de komende ambtelijke 
samenwerking.  
 

2010 2011 
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1.4 Kwaliteitshandvest met servicenormen opstellen en 
werkprocessen daarop afstemmen. 
 

HB MT Het kwaliteitshandvest is vastgesteld en 
geïmplementeerd. Medewerkers zijn op de hoogte van 
de gewenste kwaliteitsniveaus. 
 

2010 2012 
(2011) 

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

HB MT Deze doelstelling is destijds vastgesteld voor de wijze 
waarop uitvoering moet worden gegeven aan het 
programma E-Beemster. Dit programma is recentelijk 
afgesloten om reden van de komende ambtelijke 
samenwerking met Purmerend . Het verder ambtelijk 
oppakken van onderwerpen vanuit dit programma 
waartoe Beemster wettelijk verplicht is, worden nu 
zoveel mogelijk doorgeschoven naar 2014 en verder. 
Daarmee sluit Beemster aan op de planning en 
werkuitvoering van Purmerend. Bij dit werk gaat het 
vooral om de grote (wettelijke verplichte) onderwerpen 
basisregistratie grootschalige topografie en de 
basisregistratie personen (modernisering GBA). 
 

2010 2014 

 BBBBEEMSTERLING IN BEEMSTEREEMSTERLING IN BEEMSTEREEMSTERLING IN BEEMSTEREEMSTERLING IN BEEMSTER                        
2.1 De ruimten in de jongerencentra zo optimaal mogelijk 

gebruiken. 
 

JD LK De samenwerking met Welsean is gestopt per 1 januari 
2012. Dit betekent dat het beheer van het gebouw  
terug is gekomen bij de gemeente. Wij beraden ons op 
dit moment op welke wijze wij het beheer vorm willen 
geven.  

2010 2011 

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

JD LK De samenwerking met Stichting Welsean is verbroken . 
Met Clup Welzijn uit Purmerend zijn nu afspraken 
gemaakt. In het voorjaar is onderzoek gedaan naar de 
behoeften van jongeren. Op basis hiervan heeft Clup 
Welzijn een voorstel gedaan voor een aanpak met 
daarbij behorende activiteiten. 
 

2010 2013 

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

JD LK Zie 2.1 en 2.2. 2010 2013 
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2.4 Verder uitbreiden ondersteuning mantelzorgers. 
 

JD LK Aangenaam Wonenplus heeft een medewerker in 
dienst die specifiek ingezet wordt voor de ontwikkeling 
van mantelzorgondersteuning in de gemeenten 
Schermer, Graft-De Rijp, Zeevang en Beemster. Vaak 
worden activiteiten ter ondersteuning van de 
mantelzorgers gecombineerd. Steeds meer 
mantelzorgers worden in kaart gebracht. Recent is het 
project “beeldbellen”van start gegaan. Hierdoor worden 
mantelzorgers ontlast. 
 

2010 2013 

2.5 Ontwikkeling en definitieve huisvesting Centrum Jeugd en 
Gezin. 
 

JD LK Het CJG huist sinds december 2011 in het gebouw van 
de Bibliotheek. Te zien is dat de wijziging van de locatie 
meer centraal in het dorp een stijging van het aantal 
bezoekers tot gevolg heeft. Zowel bibliotheek als CJG 
zijn zeer tevreden over deze inwoning. Getracht wordt 
om gezamenlijk activiteiten te organiseren. 
 

2010 2011    

2.6 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin.        
    

JD LK I.v.m. alle ontwikkelingen die er zijn op het terrein van 
jeugdzorg is de evaluatie van het CJG betrokken bij de 
startnotitie Dorpszorg jeugd die voor juni geagendeerd 
staat. 

    2013 

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

JD LK De GGD levert inzichtelijke stukken aan. Ook is er meer 
openheid over de huidige bedrijfsvoering. In verband 
met keuzes die gemaakt moeten worden op in de 
verschillende beleidsterreinen is ambtelijke inzet op dit 
onderwerp geminimaliseerd.  
 

2010 2011 

2.8 Verdere professionalisering peuterspeelzaalwerk. 
 

JD LK De afgelopen periode is met de Stichting Kinderopvang 
Beemster gesproken over het voortbestaan van het 
peuterspeelwerk. Naar verwachting zal hier medio er 
april duidelijkheid zijn over zijn. Zoals het zich nu laat 
aanzien zal de bezuinigingsopdracht gehaald worden en  
is het peuterspeelzaalwerk gegarandeerd voor de 
toekomst. 
 

2010 2011 

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

HB EK Het college heeft hierover een besluit genomen  2010 
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2.10 Oprichting dorpsraden Zuidoostbeemster en 
Middenbeemster. 
 

HB EK Er zijn dorpsraden geïnstalleerd voor Noord-, West- en 
Zuidoostbeemster. Ook in Middenbeemster is inmiddels 
een dorpsraad. 
 

2010 2011 

2.11 Raadsverordening voor dorpsraden. 
 

HB EK Deze is vastgesteld door de gemeenteraad  2011 

       
     VEILIG IN BEEMSTERVEILIG IN BEEMSTERVEILIG IN BEEMSTERVEILIG IN BEEMSTER                        
3.1 Het inzetten van pre-mediation als onderdeel van het 

handhavingsbeleid. 
 

HB CW In de praktijk is al op meerdere handhavingsgebieden 
geëxperimenteerd met  pre-mediation. Het toepassen 
hiervan is een overwegend succes gebleken. Inmiddels 
is pre-mediation een niet meer weg te denken 
onderdeel van handhaving. 
 

2010 2012 
(2010) 

3.2 Uniformiteit in de handhaving implementeren. 
 

HB CW Grondgebied heeft in oktober 2011 een startnotie 
Integraal Handhavingsbeleid aan de raad aangeboden.  
Het Plan van Aanpak  is in maart 2012 ter kennisname 
aan de raadscommissie aangeboden Het Integrale 
Handhavingsbeleid is een eerste stap op weg naar een 
meer professionele handhaving. Uniformiteit is dan een 
belangrijk aspect. In mei 2012 heeft er een risico 
analyse plaatsgevonden integraal afgestemd door de 
gehele organisatie en externe diensten. Dit is een 
wezenlijk onderdeel om te komen tot een juiste 
kwalitatieve programmering met een goede politieke 
afweging. Op 4 september 2012 heeft het college het 
Integraal Handhavingsbeleid vastgesteld dat in oktober 
ter kennisname aan de raad zal worden aangeboden. 
Hierdoor is een belangrijk document om de handhaving 
programmatisch en uniform uit te voeren gereed. 
 

2010 2012 
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3.3 Uitvoeren onderzoek naar de noodzaak van een centrale 
handhavingsjurist. 
 

HB CW Een en ander moet worden bezien i.r.t. de 
samenwerking met Purmerend. Is nu voldoende 
geborgd met het tijdelijke Juridisch loket van 
Beemster/Purmerend. Ter voorbereiding van de 
samenwerking zullen de taken van een centrale jurist 
overgedragen worden aan Purmerend conform het 
Handhavingsbeleid van Beemster. 
 

2011 2012 

3.4 Opzetten van jaarprogramma’s. 
 

HH CW De nieuwe Integrale Handhavingsnotitie is een eerste 
stap op weg naar een meer professionele handhaving. 
Programmatisch handhaven is daarbij essentieel en 
een onderdeel van het Handhavingsbeleid. In het 
kielzog van het nieuwe Handhavingsbeleid zal maart  
het jaarprogramma handhaving aan het college 
aangeboden worden ter vaststelling. 
 

2011 2014 

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

HH CW We zijn betrokken en volgen alle ontwikkelingen. Waar 
nodig proberen we invloed uit te oefenen. De RUD 
Noordzeekanaalgebied (NZKG) wordt naar verwachting 
een gemeenschappelijke regeling (GR). Beemster wil, 
evenmin als Purmerend, deelnemer worden van de 
gemeenschappelijke regeling, maar geeft de voorkeur 
aan contractafspraken met de nieuwe organisatie. 
Bestuurlijk wordt hier nog steeds over gesproken omdat 
de minister heeft aangegeven dat een GR noodzakelijk 
is. Op bestuurlijk niveau vinden er onderhandelingen 
plaats om te komen tot een contract oplossing met de 
RUD IJmond. Vooralsnog is dit allerminst zeker. 
 

2010 2012 

3.6 Beleidsplan Brandweer 2012-2016. 
 

HB EK Opstelling van dit beleidsplan wordt niet opgepakt ivm 
de aanstaande geregionaliseerde brandweer 
 

2011 2012 

3.7 Onderzoek verkeersveiligheid in wijken en kernen. 
 

JK CW Dit heeft onze voortdurende aandacht. Het is een 
wezenlijk onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoersplan.(GVVP) 
 

 2012 
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3.8 Onderzoek vrijliggend fietspad Purmerenderweg tussen 
Rijperweg en Oosthuizerweg. 
 

JK CW Dit gedeelte van de Purmerenderweg is inmiddels 
voorzien van rode fiets-suggestiestroken. In dit kader 
zijn verschillende gesprekken gevoerd, ook bestuurlijk 
met het HHNK en de Stadsregio Amsterdam. De animo 
bij de wegbeheerders is momenteel nihil om op deze 
locatie hierin te investeren. De kwestie kan wel worden 
meegenomen in het GVVP, waarbij de toename van het 
verkeer door de aansluiting Purmerenderweg-N244 kan 
worden betrokken. 
 

 2012 

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

JK CW Er heeft nog geen herstart plaatsgevonden.   
De kwestie kan meegenomen worden in het GVVP.  
 

 2013 

3.10 Onderzoek naar haalbaarheid aansluiting Zuiderweg op 
Zuiddijk, nabij A7. 
 

JK CW Dit onderzoek moet deel uitmaken van het GVVP.  2012 

 Onderzoek naar haalbaarheid van een gemeentelijk 
verkeers-en vervoersplan (GVVP) met als een van de 
doelen bepalen of aansluiting Zuiderweg – Zuiddijk, nabij 
A7 noodzakelijk is 

JK CW Het GVVP (gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan) is 
later toegevoegd als een opdracht aan de sector 
Grondgebied om de samenhang te borgen van de 
versnipperde verkeer(veiligheid) vraagstukken. Dit om 
het geheel in een goed overzicht te bundelen en een 
strategisch stappenplan in de samenhang van te 
maken. Op 12 juni 2012 heeft de raad een krediet 
beschikbaar gesteld om dit plan te maken met externe 
ondersteuning om te komen tot een Des Beemster 
GVVP. Inmiddels heeft de raad op 5 maart 2013 de 
kaders vastgesteld waarmee een GVVP kan worden 
opgesteld. De planning is dat er september 2013 een 
GVVP kan worden aangeboden aan de raad. 
 

2011 2012 

       
    WONEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT IN BEEMSTERWONEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT IN BEEMSTERWONEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT IN BEEMSTERWONEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT IN BEEMSTER                        
4.1 Voortzetten van planmatige woningbouw binnen het 

bestaand bebouwd gebied Zuidoostbeemster. 
HH EK Dit is een voortdurende actie. De Beemster Compagnie 

is opgericht. De eerste woningen zijn in aanbouw.  
 

2010 2014 
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4.2 Het vierde kwadrant Middenbeemster volgens plan 
bebouwen, met waar het efficiënt kan, duurzaamheid als 
uitgangspunt. 
 

HH EK Met het oprichten van De Beemster Compagnie is de 
samenwerking met Bouwfonds gerealiseerd, die voor 
realisatie zorg gaat dragen. Aspecten van 
duurzaamheid maken deel uit van de vastgestelde nota 
Duurzaamheid.  
 

2010 2014 

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

HH LK De evaluatie van de Woonvisie 2008+ en het in kaart 
brengen van de woonwensen van jongeren is inmiddels 
gereed en aan de raad ter kennisgeving aangeboden 

2011 2013 

4.4 Ontwikkelen Integrale visie ruimtelijk beeld van Beemster 
(Structuurvisie). 
 

HH CW De Structuurvisie is op 10 juli 2012 vastgesteld door de 
raad. Hiermee is een belangrijk beleidsdocument 
gereed gekomen. 
 

2010 2012  
(2011) 

4.5 Definitief vaststellen bestemmingsplan Buitengebied. 
 

HH CW Samen met de Structuurvisie is het Bestemmingsplan 
Buitengebied 2012 op 10 juli vastgesteld door de raad. 
Hiermee is een belangrijk juridisch kader voor de 
ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied vastgesteld 
en kunnen wij weer een aantal jaren vooruit 
 

2010 2012 
(2011) 

4.6 Vaststellen van het welstandsbeleid in een 
Omgevingsnota. 
 

HH CW Als laatste onderdeel van de ruimtelijke drie eenheid, 
samen met de Structuurvisie en het Bestemmingsplan 
Buitengebied 2012 is de Omgevingsnota op 10 juli 
vastgesteld. Dit is een uniek RO document dat de veel 
aandacht trekt vanuit heel Nederland. 
 

2010 2012  
(2011) 

4.7 Actualiseren bestemmingsplannen Middenbeemster en 
Westbeemster. 
 

HH CW In september van 2012 is de voorbereiding gestart. en 
is er een bureau geselecteerd dat ons hierin 
ondersteunt. Voor 1 juli 2013 moeten deze twee 
documenten gereed zijn. Het bestemmingsplan Midden- 
en Westbeemster staat geagendeerd voor 11 juni. 

2012 2013 
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4.8 Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid en voorstellen 
voor de opzet van een gemeentelijke monumentlijst met 
bijbehorende regelingen. 
 

HH CW Er is een lijst opgesteld van potentiële gemeentelijke 
monumenten. In de commissie van 12 juni 2012 was 
dit onderwerp geagendeerd om een standpunt in te 
nemen. Inmiddels wordt er verder aan een voorbeeld 
lijst gewerkt die voldoet aan de wensen van de raad en 
die met beperkte inzet en middelen  
kan worden opgesteld. 
 

2012 2014 

       
    DE BEEMSTER OMGEVINGDE BEEMSTER OMGEVINGDE BEEMSTER OMGEVINGDE BEEMSTER OMGEVING                        
5.1 Opstellen van een plan van aanpak Klimaatbeleidsplan. 

 
JD CW De raad heeft in 2011 kennisgenomen van de 

startnotitie duurzaamheid. Deze startnotitie is verder 
inhoudelijk en planmatig uitgewerkt en is op 31 juli  
2012 aangeboden aan het college, in de vorm van een 
Duurzaamheidsplan. Op 9 oktober 2012 is dit plan 
besproken in de raadscommissie. Op 19 februari 2013 
heeft een presentatie plaats gevonden aan de raad. Dit 
heeft geresulteerd in het vaststellen door de 
gemeenteraad van de Duurzaamheidsagenda op 26 
maart 2013. Binnenkort wordt een lokale conferentie 
georganiseerd.  
 

2010 2012 

5.2 Organiseren van een miniconferentie voor de plaatselijke 
economie. 
 

JD CW Heeft 19 mei 2011 met veel succes plaatsgevonden. 2010 2011 

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

JK- CW In samenwerking met het  hoogheemraadschap is er 
eind 2011 een start gemaakt met het Waterplan. In 
2012 is het Waterplan gereed. Inmiddels heeft het 
Waterplan een vertraagd proces doorlopen maar is 
inmiddels in het college van 5 maart het Waterplan 
vastgesteld en ligt het paln ter inzage. 
 

2011 2012 
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5.4 Verder (gefaseerd) ontwikkelen van een duurzame 
bedrijfsvoering in het gemeentehuis. 
 

HB MT Deze doelstelling is achterhaald in verband met de 
komende ambtelijke samenwerking met Purmerend. De 
doelstelling zal weer actueel kunnen worden zodra 
duidelijk is wat het toekomstig gebruik van de 
leegstand, per 1 januari 2014, in het gemeentehuis zal 
worden.  
De status van de uitvoering van deze doelstelling op dit 
moment is, dat er nog geen voorbereidingen voor 
beleidsontwikkeling zijn getroffen. De oorzaak hiervan 
is het ontbreken van expertise en capaciteit in de eigen 
organisatie en de lage prioriteit die hieraan is gegeven. 
Er ligt wel een plan voor energiebesparende 
maatregelen (zie 5.5). Ad hoc worden wel maatregelen 
doorgevoerd, maar die komen ook voort uit anders 
invalshoeken (o.a. besparen op papierverbruik).  
 

2010 2014 

5.5 Voorstel energiebesparende maatregelen gemeentehuis. 
 

HB MT Er is in 2011 een plan voor energiebesparende 
maatregelen in het gemeentehuis gemaakt. Dit plan is 
tot op heden niet aan de raad voor besluitvorming 
voorgelegd. De aanvankelijke reden hiervan was, dat dit 
onderwerp zou worden ingevoegd in de budgetaanvraag 
voor uitvoering van het duurzaamheidbeleid. Dit 
invoegen is uiteindelijk niet gedaan omdat het plan 
wordt aangehouden totdat meer duidelijkheid is over 
het toekomstig gebruik van het gemeentehuis. 
Dit “aanhouden” geldt alleen voor de grote maatregelen 
van dit plan. Eenvoudige maatregelen, die tot uitvoer 
konden worden gebracht binnen de normale 
bedrijfsvoering en binnen de daarvoor beschikbare 
budgetten, zijn tot uitvoer gebracht.  
 

2010 2011 

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

HB MT De beoogde resultaten zijn resultaten die (moeten) 
voortkomen uit de uitvoering van de 
programmadoelstelling 5.1: duurzaamheidbeleid.  
Anderzijds is het resultaat van deze doelstelling, dat die 
richtinggevend is voor de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan de inkoopfunctie: de focus ligt op 
duurzaamheid. 
 

2011 2013 
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5.7 Opstellen van een Kwaliteitsplan Groen en Openbare 
ruimte. 
 

JK CW Op 12 juni 2012 heeft de raad, het kwaliteits- en 
beheerplan Groen vastgesteld. De voorbereidingen tbv 
uitvoering van dit plan zijn reeds opgestart. 
 

2010 2012 

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

JK CW Dit is een onderdeel van het beheer en onderhoudsplan 
als vervolg op het Kwaliteitsplan. In 2012 zullen nadere 
voorstellen worden uitgewerkt. Het 
burgerparticipatieplan is een wezenlijk onderdeel van 
het beheerplan Groen. Begin september zijn alle 
dorpsraden uitgenodigd met uitleg over groenplannen 
en de rol van de bewoners. De dorpsraden gaan de 
wijken in en komen in november 2012 terug hoe wij 
samen het groenbeheer op plekken in de openbare 
ruimte gaan aanpakken conform het nieuwe 
groenbeleid. De inventarisatie van de Dorpsraden 
hebben nauwelijks iets opgeleverd. De gemeente is nu 
zelf actief bezig om burgerparticipatie te realiseren. 
Zowel actief als reactief. Dit levert op dit moment een 
aantal trajecten op. Het is op dit moment een wezenlijk 
onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. 
 

2011 2012 

5.9 Plan van aanpak voor borging programma Des Beemsters 
in staande organisatie. 
 

HH EK Des Beemsters wordt steeds beter gedragen door de 
medewerkers ruimte. Ook is het beleid in documenten 
vastgelegd. In 2013 is besloten het Kwaliteitsteam nog 
gedurende drie jaar in te schakelen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied, met aanvullende 
inzet van subsidie van de Rijksdienst voor het Erfgoed.  
 

2012 2013 

       
    WERKEN IN BEEMSTERWERKEN IN BEEMSTERWERKEN IN BEEMSTERWERKEN IN BEEMSTER                        
6.1 Randvoorwaarden formuleren waaronder de oprichting van 

een nieuw agrarisch bouwblok mogelijk is. 
 

HH CW Binnen het kader van het Bestemmingsplan 
buitengebied en Structuurvisie is hier aandacht voor. 
Het Bestemmingsplan Buitengebied geeft een 
wijzigingsbevoegdheid om gronden aan te wijzen voor 
nieuwe agrarische bouwblokken. 
 

 2012 
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6.2 Onderzoek naar de mogelijkheden voor een agrarische 
productenmarkt voor streekproducten uit Beemster en 
omgeving. 
 

JD CW Onderzoek hiernaar moeten nog worden opgepakt, 
waarbij het uitgangspunt een economisch haalbare 
variant moet zijn. Heeft geen prioriteit gekregen 

2011 2012 

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

JD CW In 2011 is contact gezocht met Economische Zaken 
van Purmerend om deze kwestie op de agenda te 
zetten. Begin 2013 is besproken wat de mogelijkheden 
en wensen hierin zijn. Hieraan is nog geen vervolg 
gegeven. 
 

2011 2013 

6.4 Samenwerking Land van Leeghwater verder stimuleren en 
voortzetten. 
 

JD CW In 2011 heeft een continuering plaatsgevonden van de 
gemeentelijke samenwerking in het “Land van 
Leeghwater”. De doelstelling van dit 
samenwerkingsverband vindt zijn weerslag in de 
Strategienota Land van Leeghwater 2008-2012. 
 

2010 2014 

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

JD CW Op verzoek van de Land van Leeghwater-gemeenten is 
besloten een (tweede) vertegenwoordiger namens de 
kleine gemeenten aan de stuurgroep te laten 
deelnemen (een vertegenwoordiger vanuit het college 
van Schermer). Beemster wordt ook vertegenwoordigd 
door het ISW. 
 

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. 
 

JD CW Door ons zijn gesprekken gevoerd met het Bureau 
monumentenzorg Amsterdam van de gemeente 
Amsterdam en het Bureau Stelling van Amsterdam van 
de provincie Noord-Holland over allerlei vormen van 
toeristische samenwerking.  In 2011 zijn tussen 
gemeente Amsterdam (Grachtengordel), de Stelling van 
Amsterdam en gemeente Beemster afspraken gemaakt 
voor een gezamenlijk promotie van de drie 
werelderfgoederen. Dit heeft allereerst geleid  tot een 
promotiefolder in twee talen, die in het voorjaar van 
2012 is verschenen. Vervolgens zijn er afspraken 
gaande met de regio VVV en BTLH over een huisstijl WE 
en website. 
 

2010 2014 
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 Realisatie van het project BreedNet in Beemster en de 
aansluiting van particulieren in de gehele gemeente.  

JD CW Op de bedrijventerreinen Bamestra en Insulinde is 
Breednet aangelegd.  
 
In aanvulling hierop zijn gesprekken gevoerd met KPN 
en Reggefiber over de aansluiting van particulieren 
(Fiber to the home/farm). Hiervoor zijn de kansen 
aanzienlijk geslonken door de gewijzigde 
bedrijfsfilosofie van zowel KPN als Reggefiber.   

  

       
    ACTIEF IN BEEMSTERACTIEF IN BEEMSTERACTIEF IN BEEMSTERACTIEF IN BEEMSTER                        
7.1 Beemsterlingen stimuleren te gaan sporten of meer te 

bewegen. 
 

JK LK Een van de speerpunten van beleid in het kader van het 
volksgezondheidsbeleid voor de periode 2013 e.v. is 
het stimuleren van beweging. Hierdoor gaat uitvoering 
gegeven worden aan het sportstimuleringsproject 
“lekker fit”. 

2010 2013 

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

JK LK In verband met het succes van de brede school heeft 
men besloten niet verder te gaan met de sportpas. 
Sportservice Noord-Holland heeft aangegeven dat in 
onze gemeente het percentage sportende kinderen 
hoog is in vergelijking tot andere gemeenten en dat het 
invoeren van een sportpas de deelname niet zal 
verhogen maar slechts een verschuiving van sporten zal 
bewerkstelligen. Daarom zien wij af van verdere 
initiatieven. 
 

2011 2013 

7.3 Bewegen en sporten stimuleren via de brede 
schoolcoördinator. 
 

JK LK In het programma van de Brede School Beemster zijn 
verschillende sporten opgenomen. Tevens heeft de 
kerngroep besloten om met de combifunctie de nadruk 
te leggen op sport. De aangestelde Brede School 
coördinator (combifunctie) is een sportleerkracht van 
SPOOR.  
 

2011 2012 
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7.4 
 

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

JK LK Eind 2011 is een start gemaakt met de inventarisatie 
van de behoeften van jeugd in relatie tot 
speelvoorzieningen. In dit traject worden jongeren nauw 
betrokken. Er is inmiddels een kinderraad (groep 7 en 
8) opgericht die dient als klankbord. De oprichting van 
een jeugdraad is tot op heden nog niet gelukt. 
 

2010 2013 

7.5 De omwonenden en gebruikers betrekking bij de realisatie 
van de plannen. 

JK LK Waar mogelijk en relevant worden bewoners betrokken 2010 2013 

7.6 Een afgestemd aanbod van naschoolse activiteiten 
realiseren. 
 

JK LK Het aanbod van naschoolse activiteiten is nog steeds in 
ontwikkeling.  Er is grote belangstelling.  Het project kan 
nu al als succesvol worden gezien.  
 

2011 2013 

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

JK LK Zie 7.6  2011 

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

JK LK Wij hebben de afgelopen periode onderzoek laten doen 
ten einde een goed beeld te krijgen van de 
mogelijkheden die er zijn voor dit project. Samen met 
de PSG is geconcludeerd dat er op korte termijn (tot 
2015) geen mogelijkheden zijn. Wij blijven echter open 
staan voor een dergelijk project. 
 

2011 2012 

 Onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart van 
OBS de Bonte Klaver 

JK/JD LK Na overleg met SPOOR en inwoners van Noordbeemster 
is een doorstart is niet mogelijk gebleken. Momenteel 
worden er met betrokken partijen gesprekken gevoerd 
over de mogelijkheden van een herbestemming van de 
locatie . 

2012 2013 

                            
    ZORG EN INKOMEN IN BEEMSTERZORG EN INKOMEN IN BEEMSTERZORG EN INKOMEN IN BEEMSTERZORG EN INKOMEN IN BEEMSTER                        
8.1 Klanttevredenheid Wmo-gebruikers evalueren en waar 

nodig de uitvoering verbeteren. 
 

JD LK Jaarlijks wordt er een onderzoek gehouden naar de 
tevredenheid van de Wmo-clienten. Dit jaar vindt een 
onderzoek over 2012 plaats in de eerste maanden van 
2013. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. 
 

2010 2013 



NR. PROGRAMMADOELSTELLING 

 

PFH MT STAND VAN ZAKEN START EIND  

(oorspr) 

 

14      Werkprogramma College 2010-2014  

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

JD LK Sinds januari 2013 wordt de Wmo uitgevoerd door de 
gemeente Purmerend. Er bestaat een mogelijkheid het 
gesprek met de Wmo-consulent op het gemeentehuis 
van Beemster te houden. Hiervan is tot op heden 
nauwelijks gebruik gemaakt. De reden hiervan kan zijn 
dat cliënten ook heel vaak thuis bezocht worden. 
Er zijn bij ons geen klachten bekend over het 
verplaatsen van de Wmo werkzaamheden naar 
Purmerend 

2010 2013 

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

JD LK Het door de provincie gesubsidieerd 
samenwerkingsproject “De Verbinding”is in 2012 
afgesloten en fiancieel afgerond. Een aantal 
onderdelen uit dit project zijn geborgd in het reguliere 
aanbod van aangenaam Wonen Plus, b.v. 
mantelzorgondersteuning en beeldbellen.. 
 

2010 2013 

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

JD LK In de gemeente Purmerend wordt volgens dit concept 
gewerkt en het wordt verder doorontwikkeld. Bij de 
Kadernota 2014 is een voorzichtige schatting gemaakt 
van mogelijke financiële besparingen.  
 

2011 2013 

8.5 Ontwikkelen van beleid ten aanzien van zorgboerderijen. 
 

JD LK Voorlopig zien wij af van het ontwikkelingen van dit 
beleid.  
 

 ?? 
(2011) 

       
    DE FINANCIËLE EN ORGANISADE FINANCIËLE EN ORGANISADE FINANCIËLE EN ORGANISADE FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE STAAT VAN TORISCHE STAAT VAN TORISCHE STAAT VAN TORISCHE STAAT VAN 

BEEMSTERBEEMSTERBEEMSTERBEEMSTER    
                    

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.  
 

HB MT Deze raadscommissie is gevormd door 
vertegenwoordigers van drie partijen. Samen met 
college en MT zijn voorstellen gedaan die in de 
Kadernota 2012 zijn verwerkt. De begroting 2012 laat 
zien dat door een pakket aan bezuinigingen het jaar 
2013 bijna en het jaar 2014 geheel sluitend kan 
eindigen. De boodschap van de kadernota 2013 is dat 
er extra bezuinigingen noodzakelijk zijn om een positief 
meerjarenperspectief te realiseren. 
 

2010 2010 
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9.2 Verbetering planning- en controlcyclus. JK MT Het besluitvormingsproces en implementatie in de 
bedrijfsvoering is afgerond.  
 

2010 2011 

9.3 Vaststellen en in uitvoering nemen 
personeelsontwikkelingsbeleid. 
 

JD MT Het personeelsontwikkelingsbeleid is vastgesteld en de 
agenda is in uitvoering. De agenda is recent bijgesteld 
rekening houdend met de komende samenwerking met 
Purmerend. 
 

2010 2011 

 
 
 
    
    
Betekenis kleurenBetekenis kleurenBetekenis kleurenBetekenis kleuren    
Oranje:  kan niet worden afgerond 
Lichtblauw: afgerond 
Wit:  in bewerking of permanente aandacht 
Geel:  later toegevoegd. 
 


