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1 3) 

BesluitenlijstnRC 

30-06-15 

7) N.a.v. wij wachten op de schriftelijke beantwoording van 

onze vraag over de container op het kerkplein met het 

Purmerender Logo 

 

Naar aanleiding van de afgesproken pilot 

“Plasticwegbrengsysteem” en de door Purmerend kosteloos 

beschikbaar gestelde containers voor een jaar, zullen de 

stickers in overleg met Purmerend op de container(s) 

verwijderd worden.  

2 7) vragen aan 

Dhr. Butter 

Heeft u iets te melden over het nog steeds oranje knipperende 

stoplicht op de kruising Rijperweg/Jisperweg in de late en 

vroege uren op deze onveilige kruising? 

Het is al geruime tijd bekend bij het HHNK dat de VRI enige tijd 

niet of niet goed heeft gewerkt. Wij hebben daar regelmatig 

contact met het HHNK over om de storing te verhelpen. De 

oorzaken hiervan waren steeds van technische aard (o.a. 

tijdschakelaar en lampen). Dit is volgens het 

Hoogheemraadschap inmiddels verholpen. 

Wij hebben naar aanleiding van uw  eerder al gestelde vraag 

navraag gedaan naar de insteltijden betreffende de 

knipperfunctie van de VRI. Ondanks ons aandringen heeft het 

HHNK hier nog geen uitsluitsel over kunnen geven. Zij zullen 

ons z.s.m. informeren zo is ons beloofd, waarna we 

gezamenlijk kunnen afstemmen voor de aanpassingen aan het 

VRI. Zodra dit bekend is zullen wij u hierover informeren. 

3 idem Is het mogelijk om bij de regeling omtrent de starterslening ook 

de bestaande woning te laten terugkomen? 

In principe is dit mogelijk, maar dit is een politieke afweging. 

Het rijk verdubbelt in dat geval niet de gemeentelijke inzet. 

4 idem Is het mogelijk om aantallen te geven van terugloop van 

aantallen huurwoningen in Beemster. Dit omdat wij in de 

toekomst problemen voorzien in de sociale huursector t.o.v. 

bijv. statushouders. Ziet u dit ook zo? 

De groei van het aantal vluchtelingen zal ook leiden tot een 

stijging van te huisvesten statushouders. Zie ook de historische 

cijfers in de beantwoording van PvdA/Groen Links. De 

aantallen hebben een relatie met het aantal inwoners. Het 

aantal huurwoningen is weliswaar beperkt in Beemster maar 

vaak worden gezinnen gehuisvest die samen maar één woning 

nodig hebben. 
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5 RC 9  Gelezen artikel 38 (blz. 4 van de toelichting wijzigingsvoorstel 

Baanstede GR) Is de wijziging van art 38 onderdeel van de 

wettelijke wijziging zoals genoemd ? 

Ja, voortvloeiende uit de eisen die de Bank Nederlandse 

Gemeente stelt op grond van de wettelijke wijzigingen. 

6 Raad 9 BPP wil graag op het stuk 18a 20150806 vastgesteld Regionaal 

Risicoprofiel 2015-2018 tijdens de Raad een opmerking maken. 

Opmerking griffier: 

Let u erop, dat dit agendapunt een inhoudelijke discussie niet 

toelaat. Daarvoor zal het document dan apart geagendeerd 

moeten worden.  

 



 

7 Raad 9 N.a.v. het vastgestelde Regionaal Risicoprofiel. Heeft u inzicht 

of en zo ja, op welke wijze de bijv. WMO-consulenten informatie 

verstekken over Rook- en CO-melders bij hulpbehoevende in 

huur of koopwoningen?  (verminderd zelfredzame personen) 

Deze vraag is al eerder dit jaar gesteld voor de 

raadsvergadering van 24 maart jl. De Wmo-consulenten 

verstrekken bij een huisbezoek geen informatie over dit 

onderwerp. Hiervoor is niet de benodigde expertise (en tijd) 

aanwezig. Wel wordt er bij een huisbezoek geadviseerd over 

preventie ter voorkoming van val-incidenten. 

  


