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Buiten de orde Kunt u ons de aantallen woningen opgeven die specifiek voor 

senioren zijn of worden gebouwd in de plannen: Leeghwater III, 

De Nieuwe Tuinderij en De Keyser met de minimum-en 

maximumprijs? 

 

In Leeghwater III is een plan gemaakt in samenwerking met 

SIR55+ (Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw) om 8 

patiowoningen te realiseren in 2008. De verkoopprijzen daarvan 

lagen tussen €395.000 en €407.000. Verkoop daarvan verliep 

niet goed, waardoor het plan uiteindelijk gesneuveld is. Daar 

zijn geen andere specifieke seniorenwoningen voor in de plaats 

gekomen. In De Nieuwe Tuinderij West zitten geen specifieke 

ouderenwoningen, noch in De Keyser. Wel zijn we in gesprek 

met Wooncompagnie voor de bouw van huurwoningen, met de 

mogelijkheid van zorg vanuit Middelwijck. Voor De Nieuwe 

Tuinderij Oost is het woningbouwprogramma nog niet bekend.  

Overigens is vooral bij corporaties meer en meer beleid 

levensloopbestendig te bouwen, waardoor woningen voor 

iedereen geschikt zijn en dus geen specifieke 

seniorenwoningen. 

Eindconclusie is dat we tot heden eenmaal een project met 

seniorenkoopwoningen hebben aangeboden, wat niet goed 

verkocht en er verder (nog) geen specifieke 

seniorenkoopwoningen in de woningbouwprogramma’s zitten.  

 

2 Buiten de orde Demografie: kunt u aangeven hoeveel bewoners Beemster telt 

van 55+ en 75+, dit mede in het licht van vraag 1 

55+ = 3.127 inwoners (momentopname) 

De onderverdeling hierbij is:   

55 - 65 jaar = 1.314 inwoners 

65 - 75 jaar = 1.063 inwoners 

75+ = 750 inwoners. 
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3 6 /  analyse 

bijstandsbudgett 

Inzake maatregelen ter beteugeling van het tekort: wat houdt 

stekker4 in? (graag voortaan voetnoten bij dit soort cryptische 

aanduidingen, idem voor zelden voorkomende afkortingen) 

 

Dit betreft een systeem voor de registratie van werkzoekenden 

en vacatures. Hierdoor is het mogelijk dat de informatie wordt 

gedeeld tussen het UWV en gemeenten binnen de 

arbeidsmarktregio over beschikbare vacatures en beschikbare 

kandidaten. Hierdoor kunnen er snelle “matches” gemaakt 

worden en kan de uitstroom naar werk bespoedigd worden (blz. 

4 van de memo analyse en maatregelen). 

 

4 10 / 2
e
 turap We begrijpen niet helemaal hoe de kadernota 2016 de 

begroting van 2015 kan beïnvloeden. Onze kadernota werkt 

toch ‘voorwaarts’?  (zie tabel bij de Samenvatting) 

 

In de kadernota 2016 is ook een kolom opgenomen voor 

wijzigingen die in 2015 plaatsvinden. U kunt dit terugvinden op 

bladzijde 12 van de kadernota 2016-2019. 

  

  


