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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 5 Wordt het STER (van BeemSTER) ook elders 

toegepast? Werkt het en hoe bevalt het? 

 

De BeemSTER locaties kunnen worden gezien als satellieten 

(dependances) van het bezoekerscentrum (of meer algemeen: 

van een hoofdlocatie). Dit principe wordt elders in Nederland 

ook toegepast, onder meer in natuurgebieden en door musea. 

Voor bezoekers blijkt het prettig te zijn om in een gebied 

meerdere locaties te bezoeken die allemaal een eigen verhaal 

vertellen, maar toch met elkaar verbonden zijn. 

2 5 Er is sprake van een Terugverdienmodel (blz. 5). Ons is 

onduidelijk hoe dit werkt. Kunt u toelichten hoe de 

gemeente de verstrekte som weer terugkrijgt? 

 

Het terugverdienmodel kunt u zien als een gezamenlijk 

gedragen financiële verantwoordelijkheid. Iedere partij draagt 

bij naar vermogen. Dit kan zijn door een geldbedrag, maar ook 

door inzet in uren (taken verrichten die anders een 

gemeentelijke taak waren geweest) of door het beschikbaar 

stellen van bijvoorbeeld materiaal (gebouwen e.d.). Er is eerst 

een investering nodig voordat de vruchten van de 

samenwerking kunnen worden geplukt.  

 

Alle investeringen moeten leiden tot meer bezoekers in De 

Beemster. Gemeente krijgt hierdoor onder meer inkomsten uit 

de toeristenbelasting.  

 

Het gevraagde krediet zal de komende jaren niet volledig 

kunnen worden terugverdiend. Het op de kaart zetten van De 

Beemster, het maken van een kwaliteitsslag en het 

professionaliseren van de samenwerking vragen om 

investeren. Het krediet dient met name om de samenwerking 

dusdanig vorm te geven dat de DNO zelf financieel 

draagkrachtig genoeg is om in de toekomst zelfstandig te 

kunnen functioneren. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

3 6 blz. 14 concept begroting. “Burgers beter toegerust op 

eigen rol”. Hier wordt enerzijds gesteld dat de GHOR 

zich richt op kwetsbare burgers, anderzijds dat 

gestreefd wordt burgers handelingsperspectief te 

geven. Hoe valt dit te rijmen? 

 

De VrZW streeft er naar om met crisiscommunicatie de 

zelfredzaamheid te bevorderen van de burgers buiten 

zorginstellingen, door het geven van handelingsperspectief.  

De crisiscommunicatie richt zich dus op zelfredzame mensen - 

die daarmee zichzelf en eventueel ook anderen (minder 

zelfredzamen) kunnen helpen. Daaraan levert de GHOR een 

bijdrage. De adviesrol van de GHOR voor de 

crisiscommunicatie is een taak gericht op de zelfredzame 

burgers, terwijl de coördinatie door de GHOR in de zogeheten 

"witte keten" zich richt op de zorginstellingen en daarmee 

indirect op de niet-zelfredzame of verminderd zelfredzame 

burgers 

 

4 6 Er wordt van inwoners en bedrijven het één en ander 

verwacht (zie o.a. blz. 16-17 concept begroting). Hoe 

wordt dit duidelijk gemaakt aan inwoners en bedrijven? 

 

Middels de risico- en crisiscommunicatie 

5 6 par. 3.2 concept begroting. Gemeenten moeten 

kennelijk ook acties ondernemen, gaat dat kosten met 

zich meebrengen? Hoe hoog liggen deze kosten? 

 

De uitvoering van de gemeentelijke acties vindt deels plaats door 

de sectie gemeenten van de VrZW en deels door de adviseur 

crisisbeheersing (ACB) van de individuele gemeenten. De kosten 

(in uren) van de sectie gemeenten vallen onder de kosten zoals in 

de begroting opgenomen. De  uren van de individuele ACB’ers 

drukken op de lokale gemeentelijke begrotingen en maken voor 

Beemster onderdeel uit van de DVO met Purmerend. 

 

6 7 Het raadsbesluit spreekt over het verkopen van het 

pand, betekent dit dat de grond eigendom blijft van de 

gemeente? 

 

Dit is afhankelijk van welke plannen worden ingediend door 

marktpartijen en de keuzen die op basis daarvan worden 

gemaakt door de gemeente. Uitgangspunt is het behoud van 

het openbare karakter van de ruimte rond het gemeentehuis en 

daarbij mogelijk maken van ontwikkeling. 

 

 


