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1 algemeen Wat heeft u gedaan met de spreadsheet die de fractie  

BPP bij de kadernota heeft ingediend? Wat heeft u 

daarvan overgenomen? 

 

Waarom is er nog geen Plan B voor jeugdzorg in het 

belang van alle kinderen waarvan juist moet worden 

voorkomen dat die in zo’n situatie komen dat een leger 

aan deskundigen zoals nu, hen ook niet meer kan helpen, 

het kwaad is namelijk al geschied?  

 

Stellen wij wel de juiste prioriteiten in deze begroting als 

we kijken naar de hoeveel jongeren die hulp nodig 

hebben, psychisch  of qua ongewenst gedrag. Met name 

jeugd die in de criminaliteit terecht komt, zoals in 

Purmerend weer duidelijk is geworden snel geld willen 

verdienen. Moet er niet veel meer vanuit de gemeente in 

en via  scholen en onderwijs gewerkt worden aan 

vroegsignalering qua geestelijke gezondheid of afwijkend 

gedrag vanuit individuen of groepen, waarin pestgedrag 

nog klein bier is tov starten met een criminele carrière. 

 

Deze hebben wij voor kennisgeving aangenomen.  

 

 

 

Dit is een zorgpunt waar alle gemeenten mee te maken 

hebben.  Alle gemeenten richten daarom hun aandacht op 

preventie. Zo ook de gemeente Beemster door te sturen op  

signalering , samenwerking tussen professionals en 

afstemming tussen organisaties als SMD,MEE en 

Wonenplus. Er wordt verder ingezet op transformatie.  

 

Vroegsignalering wordt gestimuleerd en opgepakt bij diverse 

maatschappelijke organisaties waar kinderen en jeugd 

gezien worden, zoals in het onderwijs, bij sportverenigingen 

en jeugdcentra zoals Beejee en Buurthuis, centrum van 

jeugd en gezin. 

Ook het jeugdteam met jeugdboa, het 

jongerennetwerkoverleg, jeugdpolitie en zorgteams op 

scholen hebben een signalerende en preventieve taak.  

Het is aan de raad om prioritering te bepalen en budgetten 

beschikbaar te stellen.  

 

2 Aanbiedings- 

brief 

Onvermijdelijke en autonome ontwikkelingen.  

Hoeveel bedraagt de rijksbijdrage per capita en hoeveel is 

de geprognotiseerde groei van het aantal inwoners? 

Komt dat overeen met u posten (blz 11: 700 meer maal 

ruim 1000 euro per inwoner rijksbijdrage)? 

Idem de OZB toename: Hoeveel woningen erbij en 

Met de rijksbijdrage bedoelt u het gemeentefonds en de 

uitkering per capita is voor 2020 € 1.187,00. 

De prognose van het aantal inwoners is in jaar 2020 10.021 

inwoners tot 10.838 inwoners in het jaar 2023. De 

berekening van het gemeentefonds is juist. 

De verwachte groei van het aantal woningen is in 2020 



NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

hoeveel bedraagt de OZB-stijging door deze ontwikkeling? 

 

3.941 woningen tot 4.550 woningen in 2023: een groei van 

609 woningen. De OZB opbrengst groeit hiermee naar  

€ 2.081.000 in 2023. 

 

3 Aanbiedings- 

brief 

Dekkingsmaatregelen: BBV schrijft voor dat eenmaal 

gemaakte boekhoudkundige keuzes niet per jaar 

verschillend wordt toegepast (consistentie). Is het dan 

logisch wat u nu noemt harmonisatie om per jaar 

verschillende bedragen uit de reserve bruto activering vrij 

te maken dan wel dit in een keer af te bouwen? Dat lijkt 

toch op willekeur? Wat beoogt u? En is het niet logischer 

het hoofddoel meerjarenperspectiefjaren positie na te 

streven en het ook als zodanig in te zetten? 

 

Dat is juist, consistentie is van belang. Dat is ook de reden 

dat er gekozen is om directe beëindiging van de bestaande 

methode voor te staan en geen afbouw van deze methode 

toe te passen.  

Het inzetten van de bestemmingsreserve voor het resultaat 

is niet toegestaan: het betreft incidentele middelen die niet 

ingezet kunnen worden voor structurele dekking.  

4 Aanbiedings- 

brief 

Waarom heeft u geen uitname uit het GREX resultaat 

opgenomen in de jaren 2020 tot 2022?  

Dit is toch een resultaat dat volgens BVV per jaar nu 

genomen moet worden?  

 

Volgens de BBV moet er winstneming plaatsvinden uit eigen 

grondexploitaties. Aangezien de grondexploitaties van de 

gemeente Beemster in VOF De Beemster Compagnie zijn 

ondergebracht, is deze verplichting niet van toepassing.  

Uiteraard is het wel mogelijk om het gesprek aan te gaan om 

winst te onttrekken, dit zal dan wel voor beide vennoten het 

geval zijn. Kanttekening hierbij is wel dat over een 

onttrekking vennootschapsbelasting betaald dient te worden.  

 

5 Aanbiedings- 

brief 

Waarom zijn er geen bezuinigingsvoorstellen gedaan als 

het zoals u zegt zo slecht gaat met de financiën?  

Waarom harmoniseert u de bibliotheek niet meteen (basis 

in Purmerend, ophaalpunten in scholen) 

Hoeveel verenigingen hebben aangegeven dat zij minder 

activiteiten kunnen uitvoeren door beperking in hun budget 

of zelfs zijn gestopt er mee? 

Waarom is er geen woning OZB-voorstel (anders dan 

alleen indexatie) als het financieel zo slecht gaat in 

Beemster? 

In de kadernota zijn wel degelijk maatregelen voorgesteld 

om het financiële resultaat te beperken. Deze zijn, conform 

de motie, verwerkt in de begroting.  

 

Deze onderdelen zullen de komende jaren een rol spelen in 

het traject van de harmonisatie. U kunt zich t.z.t. als raad 

hierover uitspreken.  
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6 Aanbiedings- 

brief 

Waarom ziet u de openstelling van de kerktoren niet als 

een bekroning van het 20 jarig Werelderfgoed De 

Beemster? 

 

Het college is van mening dat deze wenselijke ontwikkeling 

niet opgenomen dient te worden in de begroting, daar de 

financiële situatie wenselijke uitgaven van deze omvang niet 

toelaat. Is ook niet te verantwoorden naar provincie en fusie 

partner, ook niet in het kader van het 20 jarig jubileum van 

het werelderfgoed predicaat. Mocht er in de toekomst een 

mogelijkheid zich voordoen dan zouden wij dat zeker 

aanbevelen.  

 

7 Aanbiedings- 

brief 

Staat Beemster al onder verscherpt toezicht van de 

provincie en wat zijn daar nu reeds de operationele 

gevolgen van? 

 

Ja, op het moment dat het herindelingsontwerp is 

vastgesteld door beide raden, staat Beemster onder 

preventief toezicht. De provincie zal hiertoe nog een brief 

toesturen.  

Het proces wat hiermee gemoeid is, is helder en de 

concerncontrollers hebben met elkaar besproken hoe 

hiermee om te gaan. Tot nu toe betreffen het enkel 

proceswijzigingen, verder geen gevolgen. 

 

8 10 Waarom zou Beemster trouwen meer promoten (d.m.v. 

videofilmpjes)? 

 

In 2019 hebben we met inwoners naar het product trouwen 

gekeken (d.m.v. een zogeheten klantreis) een verzoek was 

o.a.om van de Babsen een video film te maken. Dit is 

gerealiseerd. Met promoten van trouwen in de Beemster 

levert de gemeente uiteindelijk ook meer opbrengsten.  

 

9 11 Waarom zo’n sterke daling paspoorten? 

 

In maart 2014 zijn de paspoorten 10 jaar geldig geworden en 

daardoor een vijfjaarlijkse dip in het aantal aanvragen. Dit is 

verwerkt in de begroting. 

 

10 12 Ambitie Reëel begroten budget, dat was toch een 

kader van de raad? 

 

Daar is veelvuldig over gesproken in diverse gremia. Dit is 

zeker een kader waar het college uitvoering aan probeert te 

geven. Stapje voor stapje komen we tot een situatie waarin 

er inderdaad reëel begroot wordt op programma 2.  
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11 12 Waarom aandacht voor internationale schakelklas? 

 

De Internationale Schakelklas (ISK), onderdeel van SG W.J. 

Bladergroen, is een school voor voortgezet onderwijs en 

bestemd voor nieuwkomers in Nederland in de leeftijd van 

12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks 

beheersen. Het doel van de ISK is om leerlingen te 

schakelen naar passend regulier onderwijs door het leren 

van Nederlands, schoolse- en studievaardigheden en door in 

te burgeren. Vanuit Beemster gaan er ook nieuwkomers 

naar de ISK, vandaar dat we als gemeente aandacht moeten 

hebben voor deze doelgroep. 

 

12 13 Hoeveel personen bedragen de extra instroom in de WMO 

over 2019, als gevolg van de max € 17,50 per maand 

eigen bijdrage? 

 

Het aantal personen die een Wmo-aanvraag in 2019 hebben 

gedaan (en een voorziening hebben gekregen) kan niet 

inzichtelijk worden gemaakt. Personen geven niet bij de 

aanvraag aan dat zij deze voorziening nu aanvragen omdat 

de eigen bijdrage max € 17,50 per maand is. 

Op basis van het 1e halfjaar van 2019 is gebleken dat er 

minder sprake is van volumegroei en aan aanzuigende 

werking. Dit zal in de 2e tussenrapportage over 

gerapporteerd worden. 

 

13 13 Hoeveel personen op basis van beschermd wonen heeft u 

de afgelopen 3 jaren kunnen ondersteunen met passende 

huisvesting?   

 

Hoe vaak is er gebruik gemaakt door Beemsterlingen van 

beter kunnen lezen en schrijven in de aflopen 3 jaar? 

 

Het antwoord op deze vraag is niet te achterhalen, ze 

worden via verschillende kanalen gehuisvest. 

Het betreft meerdere groepen, zoals ouderen in een 

aanleunwoning of mensen met een verstandelijke beperking 

of mensen die wegens psychische klachten intramuraal 

moeten wonen. 

14 21 Ambities: Hoe zeer is de ambitie sociale huur en goedkope 

koopwoning is 2019 gerealiseerd?  

Wat verwacht u van de realisatie van deze ambitie qua 

aantallen voor de komende 3 jaar?  

 

In de Nieuwe Tuinderij Oost worden in de periode 2019/2020  

24 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd.  

In De Keyser en NTO wordt een achttal resp. twaalftal 

zogenaamde beneden-bovenwoningen (bebo’s) gerealiseerd 

in de betaalbare prijsklasse: voor de bebo’s van De Keyser 
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is dit € 240.000 - € 257.500. Alle twintig bebo’s worden in 

2021 opgeleverd. Vanaf 2021 worden in De Keyser weer 

nieuwe sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen 

geprogrammeerd.  

Verder zijn momenteel de visies op de dorpsontwikkeling in 

Midden- en Zuidoostbeemster nog volop in ontwikkeling. 

Vanuit wonen wordt hierbij uiteraard volop ingezet op 

realisatie van de ambities uit de woonvisie aangaande 

sociale huur en betaalbare koop in zowel de programmering 

van de grote nieuwbouwlocaties als op de overige mogelijke 

(herontwikkelings-)locaties in de dorpen. In welke aantallen 

te realiseren woningen dit uiteindelijk resulteert is heden nog 

niet te zeggen. 

 

15 

 

21 Balans zoeken tussen relatief strikte regels WEG en 

ontwikkelvraagstukken. Het bestemmingsplan is toch 

leidend? Acht u die in balans dus voldoende? Op het 

Malieveld werd wel duidelijk hoe knellend regels werken. 

Hier zijn er in Beemster nog een flink aantal aan 

toegevoegd. Acht u hier een juiste balans tussen behoud 

en ontwikkeling aanwezig in het beleid en wat gaat u er 

aan doen om hier verlichting in aan te brengen? 

 

De vraag of er sprake is van voldoende balans tussen de 

regels inzake werelderfgoed en de ontwikkelvraagstukken  

zult u in de raad moeten beantwoorden.  

Er bestaat zich inderdaad een spanningsveld tussen behoud 

en ontwikkeling. In het werelderfgoed- of Des 

Beemstersbeleid wordt dit ook onderkend. Maar er is nog 

steeds groot draagvlak bij inwoners en in de politiek voor 

behoud van het werelderfgoed. De afgelopen en huidige 

bestuursperiode zijn er diverse vergunningen voor 

ontwikkeling verleend door de raad, wat laat zien dat 

werelderfgoed en ontwikkeling prima samengaan.  

 

16 27-29 Duurzaamheid en van het gas af betekent elektrificatie qua 

vraag als aanbod. Het Liander-net is met name in het 

buitengebied te zwak om het aanbod van opgewekte 

stroom te ontvangen. De zonnepanelen (of straks kleine 

windmolens op het erf) schakelen automatisch uit bij een 

te hoog potentieel op het net  en de installatie haalt haar 

prognose niet/ minder efficiënt. Is daarmee het beleid van 

De provincie Noord-Holland heeft in samenwerking met 

Liander en LTO-noord, drie gemeenten geselecteerd in 

Noord-Holland als kansrijke gebieden om een 

gebiedsaanpak te starten voor het stimuleren van agrarische 

bedrijven om de daken van hun bedrijfsgebouwen te 

benutten om zonne-energie op te wekken.  

Die drie gemeenten zijn Drechterland, Hollands Kroon en 
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Liander niet het grootste risico en wat gaat u als college 

daar aan doen? Heeft u dit al geagendeerd met het 

portefeuille overleg met andere landelijke gemeenten? 

 

Beemster. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. 

Het is de bedoeling om hiertoe op 30 oktober a.s. een 

samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Met Liander zal 

worden nagegaan welke mogelijkheden er liggen.  Een deel 

van de Beemster heeft overigens beperkte netwerkcapaciteit 

en dat zal naar verwachting niet binnen drie jaar zijn 

opgelost vanwege de noodzakelijke vergunningen, 

toestemming van eigenaren en uitvoeringscapaciteit. Via de 

raadscommissie zullen wij u over e.e.a. op de hoogte 

houden. 

 

17 66 Solvabiliteit: Acht u deze nog voldoende? 

 

De solvabiliteit neemt vanaf 2020 af door de inzet van de 

algemene reserve voor de financiële tekorten. De schulden 

nemen niet in deze mate toe. De solvabiliteit is niet 

toereikend en is één van de ratio’s die laat zien dat de fusie 

met de gemeente Purmerend noodzakelijk is.  

 

18 68 Onderhoud kapitaalgoederen: Afgelopen jaar is er veel 

budget overgeheveld van 2018 naar dit jaar. Hoe staat het 

daarmee met de uitvoering?. Qua realisatie van het werk 

en de stand van het budget (te kort of genoeg of onder-

uitputting door bijv. capaciteitsproblemen)? 

 

Op dit gebied zijn diverse zaken in uitvoering dan wel in 

voorbereiding. Bij de jaarrekening 2019 komen we met een 

definitief overzicht van de stand van het budget en de 

projecten die daarbij horen. 

 

19 86 A3 Budget Jeugdzorg (en de nu voor 3 jaar beschikbare 

extra budgetten) heeft bij aanwijzing van de minister de 

ruimte gekregen om dit op te nemen. Wij menen dat de 

gelden voor 2020 en 2021 ook beschikbaar waren. Klopt 

dit? En hoeveel was die rijksbijdrage dan? 

 

In 2020 is er vanuit het rijk € 117.000 beschikbaar gesteld en 

in 2021 € 123.000. 

20 86 B5 Rente aankoop gronden vv WBSV. 

Waarom doet u een uitgave voor aanschaf gronden WBSV 

en dito rentelasten. Wat is de motivatie voor deze 

aankoop? 

Deze uitgave heeft nog niet plaatsgevonden. De wil om deze 

gronden aan te kopen is in verband met de huidige staat van 

de kantine en kleedaccomodatie van VV WBSV. Een 

verbouwing of renovatie is wenselijk. Om hier geld voor te 
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 verkrijgen uit fondsen is het van belang dat de kantine op 

eigen ofwel gemeentegrond staat en dit is nu niet het geval. 

 

21 86 B15 Preventie jeugd en onderwijs. 

In hoeverre wordt met dit budget de leerkracht ontlast van 

een specifieke deskundigheid en inspanning om 

vroegtijdig signalen op te pakken en actieplannen te 

maken om jeugd van toekomstig ernstiger schade en 

gevaar te behoeden? Of is dit budget waarop school niks 

of weinig effect wordt gevoeld en op gaat in de nazorg 

door ver van de school staande deskundigen van eerder 

te laat opgemerkte problemen bij jeugdigen?  

 

Dit budget is niet bedoeld om leerkrachten te ontlasten: 

hiervoor heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld dat 

rechtstreeks naar de scholen gaat. Het budget ‘Preventie 

jeugd en onderwijs’, waar u naar vraagt, is bedoeld om 

preventief op jeugdzorg in te zetten om te voorkomen dat 

gezinnen en kinderen zwaardere zorg nodig hebben. Ook in 

opmaat naar de fusie, want het betreft zorg die in Purmerend 

al langer georganiseerd is. 

Met deze middelen kunnen we structureel inzetten op 

kwetsbare gezinnen. 

 

22 101 Portefeuilleverdeling: deze is niet actueel.  

 

Hoe ziet de verdeling er nu uit en wat is de status van de 

volgende onderwerpen: 

a. Ambtelijke samenwerking en het overleg hier over met 

Purmerend. 

b. Agrarisch overleg met LTO EN andere organisaties die 

minstens zoveel ondernemers vertegenwoordigen. 

c. Aanpakken knelpunten bij omgevingsvergunningen 

procedures. 

d. Wat is de gemiddelde doorlooptijd van een 

principeaanvraag? 

 

 

e. Is er gezien eerdere uitspraken van de rechter al een 

oplossing voor Jisperweg 14/15? 

f. Acht u zich op dit moment goed bediend (deskundig, 

tijdig en proactief) door de ambtelijke organisatie van 

Purmerend? 

Ons inziens is de portefeuilleverdeling wel actueel. 

 

 

 

a. Hier is regelmatig overleg over. De ambtelijke samen-

werking is richting de fusie nog steeds een uitdaging. 

b. Er vind regelmatig overleg plaats en naar tevredenheid 

van alle partijen. 

c. Omgevingsvergunningen worden binnen de wettelijke 

termijnen afgehandeld. 

d. De doorlooptijd van een principeverzoek is afhankelijk 

van de complexiteit van het verzoek. Bij eenvoudige 

verzoeken is de gemiddelde doorlooptijd ca. 6 weken, bij 

complexere verzoeken ca. 6  maanden. 

e. Hier doen wij geen uitspraken over. 

 

f. Ja, dit is het geval. 
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23 106 Gezien de beleidsindicatoren. Hoe omschrijft u de 

toestand op beschreven domein?  

 

Wmo:  

In de Wmo zien we in het eerste half jaar van 2019 t.o.v. 

2018 een stijging van het aantal aanvragen hulp bij het 

huishouden. De andere Wmo-voorzieningen blijven stabiel of 

is er zelfs sprake van een lichte daling van het aantal 

indicaties.  

 

Kinderen in uitkeringsgezin: 

Werkloze jongeren: 

Voor de kinderen in een uitkeringsgezin en werkloze 

jongeren geldt dat het goed gaat, we scoren veel beter dan 

landelijk gemiddeld. 

Dit betreft echter wel cijfers van 2015. Wij beschikken niet 

over recentere cijfers. 

Voor kinderen in een uitkeringsgezin scoren wij 2,23% en 

landelijk is dat 6,58%. Het percentage werkloze jongeren is 

0,13% en landelijk is dit 1,52%.  

 

Jongeren met jeugdhulp: 

Deze beleidsindicatoren zijn de verplichte indicatoren vanuit 

het Rijk en gaan over de tweede helft 2018. Op basis van die 

gegevens is het landelijke percentage jeugdhulp 10,4% en is 

dat in Beemster 5,6%. 

Op 21 mei 2019 is er een presentatie aan de Raad in 

Beemster gegeven op basis van de gegevens vanuit onze 

eigen systeem die een accurater beeld geven dan de eerder 

genoemde beleidsindicatoren. 

 

Jongeren met jeugdbescherming/ Jongeren met 

jeugdreclassering: 

De percentages die genoemd zijn m.b.t. jeugdreclassering 

en jeugdbescherming zijn relatief klein dat we deze niet 

specifiek benoemen. 
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De aantallen zouden dan te herleiden zijn naar het individu 

wat we vanuit de privacy willen voorkomen. 

 

24 12 Notitie gezondheidsbevordering Beemster 2019-2021. 

Is deze notitie aan de raad aangeboden voor de 

vaststelling daarvan? 

 

De nota is nog niet aangeboden aan de raad. Na de 

vaststelling van de begroting zal de nota worden 

aangeboden aan de raad.  

 

25 15 Beleidsveld Kunst Cultuur, “We kijken samen met 

organisaties naar alternatieve vormen van inkomsten.”  

Kunt u een voorbeeld geven van zo’n alternatieve vorm die 

bedacht is door de gemeente? 

 

Een voorbeeld is de uitbreiding van een cultuuraanbod via 

de Brede School Beemster, zodat kinderen zich ook in 

cultuur verder kunnen ontwikkelen en de culturele 

instellingen meer inkomsten hebben en meer bekendheid 

(en daardoor wellicht ook nieuwe leden) krijgen. Een 

voorbeeld is een nieuw aanbod in zang en dans, waarbij er 

een samenwerking tot stand is gebracht tussen de BSB en 

de kinderkoren/tienertheater. De alternatieve vorm van 

financiering loopt in dit geval via de combinatiefunctie. 

 

26 15 Graag meer uitleg over het sportakkoord, voor wie, met 

wie en financiering door wie en voor wie? 

 

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord 

gesloten met als doel om zoveel mogelijk mensen met 

plezier en zonder belemmering te laten sporten en bewegen 

op basis van 6 ambities: 

1.       Inclusief sporten & bewegen 

2.       Duurzame sportinfrastructuur 

3.       Vitale sport- en beweegaanbieders 

4.       Positieve sportcultuur 

5.       Vaardig in bewegen 

6.       Topsport die inspireert 

Deze ambities vragen samenwerking tussen gemeente, 

sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg- en 

welzijnsinstellingen en andere partners om hier uitvoering 

aan te geven. 

In lokale sportakkoorden worden de afspraken vastgelegd. 

Als Beemster een lokaal sportakkoord heeft bereikt met alle 

calendar:T1:6%20am
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partners, ontvangt de gemeente middelen vanuit het Rijk om 

de afspraken uit te voeren. Het uitvoeringsbudget is circa  

€ 10.000,- voor 2020 en 2021. 

>> Klik hier voor een publieksversie van het Nationaal 

Sportakkoord. 

 

27 16 Onderwijs. Graag een update hoe het nu loopt in 

bezetting, aanvragen en wachtlijsten PSZ enz. 

 

We hebben 2 locaties in Beemster voor de peuterspeelzaal. 

Op elke locatie mogen er 16 kinderen per dag komen. Op dit 

moment zijn er wel wachtlijsten in Zuidoostbeemster. De 

exacte wachtlijst is moeilijk aan te geven omdat het ook 

onder ander gaat om voorkeursdagen van ouders. We zien 

met name dat de dinsdag en donderdag piekdagen zijn. We 

zien de wachtlijsten inmiddels wel oplopen. Het 

kinderdagverblijf in Zuidoostbeemster kent een grotere 

wachtlijst dan de peuterspeelzaal. 

 

28 16 Armoedebeleid. Wanneer kunnen we hier 

beleidsdocument voor verwachten? 

 

In het eerste kwartaal van 2020. 

29 18 Ouderen beleid € 9.000 meer beschikbaar voor Wonen 

Plus. Heeft dit invloed op het subsidieplafond of komt dit 

uit een ander beleidsmatige pot? 

 

Het extra subsidiebedrag voor WonenPlus heeft invloed op 

het subsidieplafond. In het advies voor het subsidieplafond 

2020 is dit bedrag meegenomen. 

30 18 Sportbeoefening/-bevordering budget opgenomen ten 

behoeve van de solarbotenrace.   

Zou dit ook vanuit onderwijs/techniek kunnen? Omdat 

hierin weinig lichamelijk conditie nodig is.  

 

Ja er kan ook een relatie gelegd worden met techniek en 

onderwijs, maar ook met duurzaamheid. Echter is in het 

verleden besloten dit vanuit sport te bekostigen.  

 

31 29 Duurzaamheid stadsverwarming Zuidoostbeemster. 

Wij hebben gelezen in verkoopadvertentie voor deelplan 5 

van De Keyser te Middenbeemster, dat hier ook 

stadverwarming mogelijk is. Graag meer uitleg. 

 

Dit is juist. De gemeente Beemster, BPD en SVP hebben 

overeenstemming bereikt voor het aansluiten van de 

woningen in De Keyser in Middenbeemster op 

stadsverwarming. Voor de toekomst kan dit ook andere 

kansen bieden in Middenbeemster.  

https://auteurs.allesoversport.nl/wp-content/uploads/2018/06/Sportakkoord_2018_WEB.pdf
https://auteurs.allesoversport.nl/wp-content/uploads/2018/06/Sportakkoord_2018_WEB.pdf
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32 30 Punt 6, ruimte voor het opwekken van zonne- en 

windenergie.  

Graag voorbeelden waaraan gedacht wordt met 

windenergie? 

 

Wij denken hierbij aan windturbines met beperkte hoogte 

mits deze worden geplaatst op het bouwoppervlak van 

agrarische bedrijven. 

33 34 Bomen. “De lanen, die kenmerkend zijn van het 

werelderfgoed, … “ 

Graag een voorbeeld van welke lanen u bedoelt binnen de 

bebouwde kom die van belang zijn voor de 

werelderfgoedstatus. 

 

Hierbij gaat het om de wegen die behoren tot de 

geometrische hoofdstructuur van De Beemster, zoals 

bijvoorbeeld de Rijperweg en Middenweg. Ook binnen de 

bebouwde kom zouden deze wegen zoveel mogelijk van 

laanbeplanting moeten zijn voorzien als zijnde een 

kernkwaliteit van de UNESCO werelderfgoedstatus. 

Uiteraard is dit mede afhankelijk van bebouwing, 

weginrichting en overige voorzieningen. 

 

34 34 Bomen; worteldruk en bermen/wegen.  

a. Graag een voorbeeld en sorteert u hiermee voor op de 

wegenoverdracht; hoort dit bij gezamenlijk onderzoek 

HHNK voor wegenoverdracht in regio? 

b. Wordt er in dit onderzoek m.b.t. Beemster extra 

aandacht besteed aan de bomen die in relatie tot 

werelderfgoed extra druk geven op het 

onderhoudsprogramma? 

 

Binnenkort start het HHNK samen met de regio gemeenten 

de inventarisatie van het areaal wat ze graag willen 

overdragen. Uit deze inventarisatie zal blijken welke wegen, 

bermen, bomen en andere elementen het HHNK wil 

overdragen. 

Hoe het vervolg eruit zal zien en wat er onderdeel zal 

uitmaken van het onderzoek wat later volgt, is nog niet 

duidelijk. 

35 35 Inrichting openbare ruimte nieuwbouwprojecten.  

Wat voor gevolgen heeft dit voor al genomen inrichtings-/ 

bestemmingsplannen en speelmogelijkheden?  

 

Het grootste gevolg hiervan is dat er meer op voorhand 

overlegt dient te worden gepleegd over de inrichting. Dit is 

reeds ingezet.  

36 45 Revitalisering Insulinde en Bamestra.  

Dit is een langlopend traject. Wethouder Zeeman heeft 

onlangs aangegeven dat de gemeente dit niet alleen 

financiert, ondernemers moeten ook meebetalen.  

Bent u zich ervan bewust dat door de lange duur van dit 

traject ondernemers inmiddels kunnen afhaken en/of 

De revitalisering is een project waar provincie, ondernemers 

en gemeente samen moeten optrekken en afspraken 

moeten maken, tot op heden hebben de ondernemers zich 

niet gecommitteerd aan de uitkomsten van het onderzoek en 

investeringen die van hun verwacht worden. Zonder inzet 

van ondernemers zullen provincie en gemeente niet kunnen 
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minder gemotiveerd zijn? 

 

investeren.  

37 46 Programma 8. Eerdere traject raad morele 

oordeelsvorming zou nog navolging krijgen, gaan we dit 

inderdaad doen. Zo ja wanneer, zo nee waarom niet. 

 

De raad gaat hier zelf over. Bij de voorgaande sessie is 

afgesproken om de gedragscode te actualiseren en een 

herhalingsbijeenkomst te organiseren. De aanpak hiervoor  

is onderwerp van gesprek geweest in het raadspresidium 

met als uitkomst (nu) om de actualisatie van de gedragscode 

en de herhalingsbijeenkomst in 2020 uit te voeren binnen het  

harmonisatietraject van het fusieproces. 

 

 


