
FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN RAADSCOMMISSIE (en eventueel politieke vragen) 

 

DATUM VERGADERING: 1 december 2015 PARTIJ: D66 DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 23 november 2015 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 / analyse 

bijstandsbudget 

Hoeveel bijstandsgerechtigden zijn sinds de samenwerking 

met Purmerend tot nu toe bemiddeld naar de 

arbeidsmarkt? 

 

 

jaar aantal beëindigd via re-integratie 

2013 12 2 

2014 32 7 

t/m 3e kw. 2015 25 7 
 

2 6 / analyse 

bijstandsbudget 

Welke kansen zien de Beemster ondernemers op dit 

moment in het opnemen in het arbeidsproces van 

bijstandsgerechtigden?  

 

De ondernemers in Beemster zijn geïnteresseerd en willen graag 

meer informatie. 

Vanuit het Werkgeverssteunpunt wordt dit opgepakt. 

3 6 / analyse 

bijstandsbudget 

Hoeveel Beemster bijstandsgerechtigden worden op dit 

moment door het Werkplein bemiddeld naar een werkplek 

bij Beemster ondernemers ? 

 

Dit is niet aan de orde en ook niet bekend. 

Er wordt altijd gezocht naar een goede match tussen de 

bijstandsgerechtigde en de ondernemer. Een bijstandsgerechtigde uit 

Beemster kan dus ook bemiddeld worden naar een ondernemer in 

een andere gemeente.  Indien mogelijk zal een bijstandsgerechtigde 

uit Beemster bemiddeld worden naar een ondernemer in Beemster . 

Er kunnen echter ook bijstandsgerechtigden uit andere gemeente 

geplaatst worden bij een ondernemer in Beemster 

 

4 6 / analyse 

bijstandsbudget 

Tegen welke belemmeringen (in regelgeving) lopen de 

Beemster ondernemers aan? 

 

Dit wordt nog geïnventariseerd. De resultaten zullen in de eerste helft 

van 2016 bekend zijn. 

5 6 / analyse 

bijstandsbudget 

Wat zijn de resultaten tot nu toe inzake maatschappelijk 

verantwoord ondernemen? 

Dit wordt nog geïnventariseerd. De resultaten zullen in de eerste helft 

van 2016 bekend zijn. 

6 8 / vragen aan 

wth. Zeeman 

Fort Resort: 

Hoeveel parkeerplaatsen zijn vergund op het terrein en 

welk aantal parkeerplaatsen zijn zonder de benodigde 

vergunningen aangelegd? 

Bij de omgevingsvergunning van 14 augustus 2012 (verzonden 15 

augustus 2012) zijn 80 parkeerplaatsen vergund. Het is niet duidelijk 

hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar zijn op het niet vergunde 

tweede parkeerterrein. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

7 8 / vragen aan 

wth. Zeeman 

Fort Resort: 

Is er voorafgaand aan de vergunningverlening onderzoek 

gedaan naar parkeerbehoefte en verkeersaantrekkende 

werking van een dergelijke functie ? 

 

Een dergelijk onderzoek maakt onderdeel uit van de verleende 

omgevingsvergunning. 

8 8 / vragen aan 

wth. Zeeman 

Fort Resort: 

Heeft er groei in (vergunde) activiteiten 

plaatsgevonden  waardoor extra parkeerbehoefte is 

ontstaan? 

 

De verleende omgevingsvergunning is van toepassing. Er is geen 

omgevingsvergunning verleend voor andere activiteiten. 

9 8 / vragen aan 

wth. Zeeman 

Fort Resort: 

Welke routing is gevolgd om tot een legale situatie te 

komen? 

Er zijn meerdere gesprekken geweest met de eigenaar van her Fort 

Resort. Er zijn ingediende (gewijzigde) principeverzoeken in 

behandeling genomen voor legalisering van een tweede 

parkeerterrein (P2) op de plek van de voormalige bouwuitvalsbasis 

voor de verbouwing van het fort. Hierbij is deze voorzien te krijgen 

van een goed onderbouwd ruimtelijk plan. Daartoe heeft de eigenaar 

uitvoerig gesproken met de gemeente en provincie over de 

ingediende ruimtelijke onderbouwingen. Ondanks veelvuldig overleg 

tussen de gemeente en de aanvrager is nog geen adequate 

ruimtelijke onderbouwing en aangepast ontwerp ontvangen. 

Op 29 oktober 2015 heeft betrokkene een officiële aanvraag 

omgevingsvergunning ter legalisatie van P2 ingediend. Deze is op dit 

moment nog in behandeling. 

 

10 10 / 2
e
 turap Wat was de WOZ-waarde van het verkochte pand aan de 

Middenweg? 

De WOZ waarde van de woning aan de middenweg 141-143 is 

€ 406.000. 

11 10 / 2
e
 turap Wat betekent de verkoop voor de netto 

verhuuropbrengsten en is daar rekening mee gehouden in 

de meerjarenbegroting? 

De begrote verhuuropbrengsten zijn jaarlijks € 4.191,- (2015).  

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het niet meer 

genereren van deze huuropbrengsten. 
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12 10 / 2
e
 turap Wat heeft ambtelijk Purmerend voor activiteiten verricht en 

welke resultaten zijn geboekt voor de in rekening 

gebrachte kosten van  

€ 90.000,- tlv de duurzaamheidsgelden? 

 

De voornaamste activiteit die is verricht betreft het actualiseren en 

vaststellen van de  ‘Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 – 2018’. 

 

Daarnaast zijn werkzaamheden verricht om het uitvoeringsplan 

duurzaamheid uit te voeren en te realiseren. Voorbeelden hiervan 

zijn het opstellen van een subsidieverordening duurzame 

energiemaatregelen bestaande bouw (wordt binnenkort ter 

vaststelling aan de raad aangeboden), het opzetten van een website 

duurzaamheid Beemster en het realiseren van twee elektrische 

laadpalen.  

  

  


