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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 4  Zou agendapunt 12 van de RC niet bij deze portefeuillehouder 

horen?   

U heeft gelijk. In de vergadering zal hiermee rekening worden 

gehouden. 

2 RC 5 Op bijlage 5 staat een afbeelding voor de beoogde 

supermarktlocatie in ZOB. Is dit inclusief of exclusief het 

parkeerterrein?  

 

Dit is inclusief de noodzakelijke parkeerbehoefte 

3 RC 5 Zijn er inmiddels nieuwe plannen voor woningen aan het 

Middenpad ten Oosten van de Boomgaard? 

Mogelijk wel ja, die worden dan meegenomen bij de opstelling 

van een bestemmingsplan voor de supermarkt. Mogelijk dat die 

locatie ook een andere invulling kan krijgen, bijvoorbeeld voor 

aanvullende voorzieningen, woning met praktijkruimte of andere 

opties. 

 

4 RC 6 10G Verordening brandweerrechten 2005 is dit nog een actueel 

document? 

Deze verordening is rechtsgeldig. Bij de verordening hoort een 

tarieventabel die al jaren niet meer is geïndexeerd. We zullen 

onderzoeken of de verordening inmiddels achterhaald is. 

 

5 RC 8 Afgelopen jaren is de Speeltuinvereniging de Spelemei van 

ongeveer 1 mei tot 1 oktober buiten schooluren en in 

schoolvakanties geopend. Er is een flinke investering gedaan. 

Wat zijn de mogelijkheden als gemeente om deze 

openingstijden te verruimen? 

 

Hierop krijgt u nog antwoord. 

6 RC 12  Is het mogelijk een beeld te geven van de hoeveelheid sociale 

huurwoningen er op dit moment zijn in Beemster en hoeveel er 

afgelopen 3 jaar verkocht zijn?  

 

In  2013 12 woningen verkocht, in 2014 15 en in 2015 8. Totaal 

dus 35 woningen, waarvan 4 in de vrije sector en de overige in 

de sociale huur. Totaal resteren er bij Wooncompagnie 629 

sociale huurwoninge. Woonzorg Nederland heeft alleen 

Zuiderhof in bezit, ca. 40 woningen. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

7 RC 12  Er moet in 2015 nog voor 13 statushouders een woonplek 

komen. Zijn dit gezinnen? Of mensen die evt. samen een 

woonplek krijgen? 

Het aantal van 13 is volgens onze gegevens niet juist: het gaat 

om nog 6 personen. Binnenkort komen er drie kinderen bij en 

een gezin van vijf personen tekent half januari een huurcontract. 

Daarmee is voldaan aan de opgave.   

 

8 RC 12  Is er zicht op wat de opgave voor 2016 m.b.t. statushouders 

wordt?  

Voor de eerste helft van 2016 is de taakstelling vooralsnog 11 

personen, maar dat kan in de loop van het jaar nog wel stijgen, 

ook voor de tweede helft van het jaar. 

 

9 RC 12  Lopen er op dit moment gesprekken met woningcorporaties voor 

woningbouw in Beemster?  

Ja, De Beemster Compagnie is, in overleg met de 

portefeuillehouder, in gesprek voor Zuidoost- en 

Middenbeemster. Hiervan zijn nog geen resultaten te melden. 

 

  

  


