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Raadsvergadering van: 12 oktober 2Q21

Behorende bij agendapunt: (o

Ondenruerp: Voorleggen van concrete oplossingen aan de gemeenteraad
voor het gezondheidscentrum in Middenbeemster

De raad van de gemeente Beemster in openbare vergadering bijeen op 12 oktober 2021

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018

Ovenrvegende, dat,
- Het raadsbreed aangenomen amendementl van 19 mei 2021het college opdraagt om onder

2a: "Het college opdracht te geven met de direct belanghebbenden van het gebied van het
gezondheidscentrum zoals benoemd in de dorpsvisie in overleg te treden en hiervoor bij de
1e voorgestelde voortgangsrapportage aan de raad van Beemster in september 2021 mel
concrete oplossingen te komen".

- De besloten bijeenkomst op 27 september 2021 een tombola van nieuwe aspecten met zich
bracht maar niets bracht over bovengenoemd punt 2a.

- Het eerder genomen raadsbesluit inzake de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster
en voorgenomen locatie lntegraal Kind Centrum (lKC) in de Keyser/ 4e kwadrant van
Middenbeemster opnieuw geweld is aangedaan door een andere locatie voor te leggen.

- Aanwezige raadsleden in de besloten bijeenkomstvan2T september hun afkeuring hebben
uitgesproken over deze gang van zaken.

- Het onderdeel gezondheidscentrum, welke deel uitmaakt van de opdracht aan het college
om inzichtelijk te maken wat de ontwikkelkansen zijn inzake, niet is toegelicht tijdens
voornoemde bijeenkomst.

Spreekt zijn afkeuring uit over het feit dat het college de gemeenteraad in de besloten
bijeenkomslvan 27 september 2021 niel heeft gerapporteerd over concrete oplossingen voor
het gezondheidscentrum, mede waardoor niet is voldaan aan punt 2avan de raadsopdracht van
19 mei 2021.

En gaat over tot de orde van de dag
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Beemster Polder Partij
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Onderwerp Plan van Aanpak voor de uitwerking van de Dorpsontwikkelingsvisie
van Middenbeemster, qezondheidscentrum en oemeentehuislocatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 4 mei 2O21,

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Overwegende, dat
r Het colfegevoorstel ernaar streeft om de verdere inrichting van Middenbeemster vanuit een

eenduidig gebiedsperspectief te blijven benaderen om de kwaliteit en de integrale
afstemming van de verschillende projecten en functies binnen de dorpen te waarborgen.

. Deze integrale samenhang tussen de projecten en functies de meerwaarde vormt van het
proces dat bij het opstellen van de visies is doorlopen.

o Zoals de raad op eerdere momenten al had aangegeven en het college nu ook in haar
voorstelaangeeft de eerstelijnszorg/gezondheidscentrum en de gemeentehuislocatie

kansrijke ontwikkelingen zijn die prioriteit behoeven.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen

Beslispunt 2 van het ontwerp raadsbesluit luidende:
"Het college opdracht te geven de activiteiten benoemd onder het kopje 'tussentijdse

kansen/ontwikkelingen' ten uitvoer te brengen en daarover - zoals voorgesteld - periodiek te
rapporteren"

te wijzigen in:
"2a. Het college opdracht te geven met de direct belanghebbenden van het gebied van het

gezondheídscentrum zoals benoemd in de dorpsvisie in overleg te treden en hiervoor
bij de eerste voorgestelde voortgangsreportage aan de raad van Beemster in

september 2021mel concrete oplossingeñ te komen.
2b. Met de belanghebbenden en overige betrokkenen van het gebied van de

gemeentehuislocatie in overleg te treden en hiervoor zo snel mogelijk of uiterlijk bij de
tweede voorgestelde voortgangsreportage aan de raad van Beemster in het vierde
kwartaa I 2021 mel concrete oplossi nge n te komen. "
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