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Middenbeemster, 8 november 2011 

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor om in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Beemster. 

 

 

 

 

 

H.N.G. Brinkman  

burgemeester  

C. van Wijnen 

wnd.secretaris 

 

Samenvatting voorstelSamenvatting voorstelSamenvatting voorstelSamenvatting voorstel: 
 
Op het terrein van Volkshuisvestingsbeleid speelt op dit moment een aantal zaken: 
In de raadscommissie  van 12 juli 2011 is een initiatiefvoorstel aangenomen waarin het college verzocht wordt  
onderzoek te verrichten naar de woonwensen en mogelijkheden van jonge starters en alleenstaanden in de 
gemeente. Verder is er vanuit het college  behoefte om de gegevens uit de Woonvisie  2008+ te actualiseren met 
daarbij een korte notitie over de mogelijke beleidsconsequenties. 
Een andere ontwikkeling is  dat  Beemster Compagnie (V.o.f. van Beemster en Bouwfonds)  al  in een eerder 
stadium een initiatief genomen heeft een breed onderzoek te laten uitvoeren naar de woonwensen van 
Beemsterlingen en mensen uit de regio. Hiertoe werden al vergaande gesprekken met onderzoeksbureau USP uit 
Rotterdam gevoerd. 
Vanuit efficiency oogpunt is het idee ontstaan deze 3 zaken op elkaar af te stemmen. Voor de twee eerst 
genoemde onderwerpen is RIGO uit Amsterdam gevraagd een offerte te maken. De beide partijen vinden het 
een uitdaging samen te werken.  
In dit voorstel wordt gevraagd een budget beschikbaar te stellen voor de twee onderwerpen die RIGO oppakt. 
Uit de offerte blijkt dat voor het woonwensenonderzoek een bedrag van € 11.562,- wordt berekend. De kosten 
voor de actualisatie van de Woonvisie worden geraamd op € 4.960,-- (incl. BTW) .  

 

Gevraagd besluitGevraagd besluitGevraagd besluitGevraagd besluit::::    

Instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 11.562,-- (incl. BTW) voor de realisatie van een 

woonwensenonderzoek onder jongeren en alleenstaanden in Beemster alsmede een bedrag van € 4.690,-- (incl. 

BTW) voor de actualisatie van de Woonvisie 2008 +. Dekking vanuit de Algemene reserve. 

 


