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1 RC 7 De situatietekening. Hoe verhoud dit zich tot de 
toegezegde verkeersinrichting verandering van de D. 
Dekker/ H. Wagemakerstraat? 

De ingetekende langsparkeerplaatsen in de Dirk 
Dekkerstraat zijn weergegeven in de definitieve 
situatie na de herinrichting. Zolang die niet 
heringericht is zullen de parkeerplaatsen in een 
tijdelijke vorm langs de bestaande Dirk Dekkerstraat 
gemaakt worden.

2 RC 14 Op de website van de GGD ZW is te lezen dat er elk 
jaar een EMOVO onderzoek gedaan wordt in klas 2 en 
4 van het voortgezet onderwijs. U heeft cijfers uit 
2010 gebruikt.  Is het ook mogelijk recentere cijfers te 
tonen? 

Het klopt dat er jaarlijks een EMOVO onderzoek wordt 
uitgevoerd onder jongeren in klas 2 en 4 van het 
voortgezet onderwijs. De rapportage geeft de school 
inzicht in de gezondheid en de leefstijl van haar 
leerlingen. De rapportage geeft echter geen specifiek 
inzicht in de gezondheid en leefstijl van de leerlingen 
uit de Beemster.

De GGD maakt elke 4 jaar voor iedere gemeente een 
rapportage over de gezondheid en de leefstijl van alle 
jongeren in de betreffende gemeente en een 
regiorapportage over heel Zaanstreek-Waterland. De 
gemeenten kunnen de resultaten en aanbevelingen 
van deze rapportage gebruiken voor hun lokale 
gezondheids- en jeugdbeleid.

De rapportage van het in 2014 gehouden onderzoek 
zal begin 2015 aan de gemeente beschikbaar worden 
gesteld. 

Het is dus niet mogelijk om gebruik te maken van 
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recentere cijfers.

3 RC 14 Is het er een mogelijkheid voor burgers om (anoniem) 
melding te maken van niet nageleefde regels in 
commerciële of para commerciële 
horecagelegenheden?  

Ja, meldingen kunnen ook anoniem worden gemeld.

4 RC 14 Is het mogelijk meer uitleg te geven over (blz 18) de 
verstrekker  die zonder vergunning alcohol mag 
verkopen?

In art. 18.1 van de Drank- en Horecawet (DHW) is 
aangegeven dat het verboden is in de uitoefening van 
een ander bedrijf dan het slijtersbedrijf, zwak-
alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter 
plaatse aan particulieren te verstrekken.              
In art. 18.2 is echter aangegeven in welke situaties dit 
verbod niet geldt.  
Niet vergunning plichtige bedrijven:

 Voor winkels waarin in overwegende mate 
levensmiddelen of tabak en aanverwante 
artikelen worden verkocht, of uitsluitend zwak 
alcoholhoudende dranken, al dan niet tezamen 
met alcoholvrije dranken (o.a. supermarkten, 
delicatessenzaken, slagers, viswinkels, 
cafetaria’s en snackbars).  

 Een warenhuis met een 
levensmiddelenafdeling met een 
vloeroppervlakte van ten minste 15m2 waarop 
een gevarieerd assortiment aan verpakte en 
onverpakte eetwaren wordt verkocht.

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte 
waarin hoofdzakelijk gerede eetwaren voor gebruik 
ter plaatse en elders dan ter plaatse plegen te worden 
verkocht, niet zijnde een horecalokaliteit (o.a. 
cafetaria’s en snackbars).
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5 RC 14 Para commerciële horecagelegenheden ontvangen 
vaak ook subsidie. Zijn we in het “grijze” gebied 
hierin juridisch kwetsbaar?

Nee dat is niet het geval. De DHW staat op zichzelf en 
heeft geen relatie met het subsidiebeleid van de 
gemeente.

6 RC 14 Voldoet buurtcentrum ZOB (maar ook mogelijk 
andere, bijv de Keijser-in) met  de voor het gebouw 
gerelateerde bezigheden aan de vergunning voor 
para commerciële horecagelegenheden? 

Medio dit jaar zijn alle drank- en alcoholverstrekkers 
bezocht in verband met een actualisatie van de 
bestaande DHW vergunningen. Met een aantal 
ondernemers is de gemeente nog in overleg. Vanaf 
2015 zal toezicht worden gehouden op de uitvoering 
van de DHW. Indien nodig zal handhavend worden 
opgetreden.

7 RC 14 Mist bij de para commerciële de ijsclub Bamestra 
nog ? 

De in het plan opgenomen inventarisatie betreft alle 
inrichtingen die in het bezit zijn van een DHW 
vergunning. Bij het in 2015 uit te voeren toezicht zal 
worden beoordeeld of de ijsclub een DHW vergunning 
nodig heeft.

8 Raad
Besluitenlijs
t 11-11-
2014

Aanvulling in de besluitenlijst  bij punt 10, ingekomen 
stuk 5 (de brief van het college over plan. Procedure 
perceel MW 22a te NB) zou ons inzien moeten zijn  
“en de nog te beantwoorden vraag die deze week 
naar de griffie is toegekomen”.

Dit is inderdaad zo gezegd. Voorgesteld wordt om 
deze zin te wijzigen in: De heer De Lange verzoekt om 
ingekomen stuk 5 (de brief van het college over de 
planologische procedure voor het perceel Middenweg 
22a te Noordbeemster) te agenderen voor de 
eerstkomende raadscommissievergadering gelet op 
de nog te beantwoorde vraag van zijn fractie, die 
hierover deze week naar de griffie is verzonden, naar 
aanleiding van de stukken die momenteel terinzage 
liggen.
 


