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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 Kunt u aangeven of de ontwikkelingen m.b.t. de 

vluchtelingenproblematiek consequenties heeft voor de 

gemeente Beemster? En wat zijn deze consequenties? 

Er is op dit moment geen verzoek van het COA voor het plaatsen 

van asielzoekers. 

Er is een ontwikkeling te zien in de taakstelling huisvesting 

statushouders die wij krijgen van het Rijk. In 2013 was die 3 per 

jaar personen, in 2014 9 en in 2015 is die gestegen tot 16/17 

personen. Dit betekent ook dat de werkzaamheden voor 

Vluchtelingenwerk toenemen. De betaalde inzet van de 

coördinator is van 2 naar 4 uur per week gegaan. De overige 

werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. In 2015 is 

de subsidie verhoogd van € 5000,-- naar € 11.200, - per jaar. Dit 

bedrag kan worden voldaan uit de bijdrage die wij van het CAO 

krijgen. Wat wij ook zien is dat de gemeente door inwoners wordt 

benaderd, die ideeën hebben over opvang of begeleiding van 

vluchtelingen  

 

2 6 en/of 7 Hoe vaak wordt gehandhaafd m.b.t. snelheid in 30 en 60 km 

gebieden? Is dit vaker of minder vaak dan in omliggende 

gemeenten? 

In de 30 km gebieden is het beleid van het Openbaar Ministerie 

en politie dat er geen snelheidsmetingen worden verricht. 

Daarentegen worden er wel in de 60 km gebieden 

snelheidscontroles uitgevoerd. In 2014 zijn er op diverse wegen 

in Beemster 47 keer snelheidscontroles gehouden. Ter 

vergelijking met omliggende gemeenten krijgt Beemster relatief 

meer aandacht in de 60 km gebieden. In gemeente Zeevang: 21 

keer, maar dan alleen op de N247; gemeente Alkmaar (Graft-De 

Rijp) 25 keer, maar alleen op de N246; Edam-Volendam 3 keer 

in een 60 km gebied. Dus in Beemster worden vaker 

snelheidscontroles gehouden. 
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3 12 verordening artikel 3.4: Wat wordt verstaan onder 

“onafhankelijk”, van welke raad is de voorzitter geen lid? 

De onafhankelijk voorzitter is geen lid van de adviesraad maar 

wordt door het college in functie benoemd.  

De adviesraad is zodanig samengesteld dat deze een 

afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet, 

Wmo 2015 en aandachtsgebied Jeugd betrokken personen. De 

voorzitter brengt niet namens een bepaalde doelgroep advies uit 

maar is hierin onafhankelijk. 

4 12 Verordening artikel 6.1 spreekt over een “cliëntenraad”, artikel 

6.2 spreekt over een “adviesraad”. Betreft het hier verschillende 

gremia? 

De meest geëigende methode om deze cliëntenparticipatie vorm 

te geven zal zijn middels het instellen van een gemeentelijk 

overlegorgaan, veelal aangeduid als cliëntenraad. Neemt niet 

weg dat in deze context met ‘adviesraad’ hetzelfde wordt 

bedoeld. Het betreft hier geen verschillende gremia. 

We zullen het begrip ‘cliëntenraad’ in de verordening aanpassen 

naar ‘adviesraad’. 

5 12 De adviesraad mag ongevraagd advies geven, echter volgend 

artikel 6.2 niet over uitvoering van het beleid? Hoe is dit te rijmen 

met artikel 2 waar wel sprake is van advies over de uitvoering? 

De adviesraad mag altijd ongevraagd advies geven ook over de 

uitvoering van het beleid. De adviesraad zal ook daar waar nodig 

geïnformeerd worden over de uitvoering van het beleid.  

De adviesraad heeft geen rol waar het gaat om individuele 

klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een 

individuele persoon.  

6 12 Verordening artikel 1.b. De adviesraad mag zich uitspreken over 

beleidskaders. Heeft de adviesraad ook het recht zich uit te 

spreken over beleidsregels? En over de consequenties van 

uitvoering in de praktijk van kaders en regels? 

Ja, de adviesraad mag ongevraagd advies geven. 

7 12 Op welke wijze worden, door het aanstellen van deze 

adviesraad, de belangen van de cliënten gewaarborgd? 

De adviesraad wordt zodanig samengesteld dat deze een 

afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet, 

Wmo 2015 en aandachtsgebied Jeugd betrokken personen.  

Op deze wijze worden de belangen van de cliënten 

gewaarborgd. De adviesraad is niet bevoegd de belangen van 

individuele cliënten. Te behartigen. 
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8 12 In artikel 1.b wordt gesteld dat de adviesraad het college 

adviseert, in artikel 6.1 wordt ook gesproken over advies aan de 

gemeenteraad. Hoe zit dit precies? 

De cliëntenraad kan advies geven aan het college of de 

gemeenteraad maar is ingesteld door het college. 

 

  

  


