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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 4 Op 15 dec. j.l. na afloop van de filmopnames op het fort terrein 

Fort Benoorden Purmerend heeft een ernstig verkeersongeval 

plaatsgevonden op de Kwadijkerweg. Graag willen wij weten of 

hier ook overheidsbemoeienis in de zin van vergunningverlening 

en specifieke aandacht is geweest voor verkeersveiligheid in de 

vergunning. De vragen: 

  

Was er een vergunning vanuit de gemeente? Of is hier sprake 

van meerdere vergunningen van gemeente en/of HHNK. 

Was er een specifieke parkeervergunning voor de 

Kwadijkerweg? En worden in een dergelijke vergunning 

specifieke maatregelen genoemd. 

  

En op welke OOV zaken wordt beoordeeld en is er in dit 

specifieke geval nog expliciet iets opgenomen in de 

vergunning(en)? 

 

De burgemeester heeft direct na het vernemen van het ongeluk 

intern de vragen uitgezet over eventuele vergunningverlening en 

andere zaken. De daaruit voortvloeiende beantwoording luidde 

als volgt: 

Bij de gemeente was over de filmactiviteiten in het geheel niets 

bekend. Er is geen melding of een andere communicatie 

geweest richting gemeente. Bij navraag bij het 

Hoogheemraadschap (wegbeheerder) is gebleken dat ook zij 

geen vergunningaanvraag of melding hebben ontvangen. Wel 

heeft het Hoogheemraadschap, naar aanleiding van hun interne 

onderzoek, meegekregen dat de filmopnames op het terrein zelf 

zijn gemaakt. Als de filmopnamen uitsluitend op particulier 

terrein plaatsvinden, is geen vergunning nodig. Er is dus geen 

sprake van vergunningen vanuit gemeente en 

Hoogheemraadschap. Verder zijn er geen specifieke 

parkeervergunningen voor het zgn. langsparkeren. 

Als er eventueel voertuigen of materiaal langs de openbare weg 

worden geparkeerd, is dat geregeld in de Wegenverkeerswet en 

dienen de weggebruikers zich hieraan te houden. 

 

Als er daadwerkelijke filmopnamen op de openbare weg 

plaatsvinden binnen het beheer gebied van Beemster (meestal 

binnen de bebouwde kom), is een vergunning ingevolge art. 2.10 

van de APV Beemster nodig.  

Bij een vergunningaanvraag wordt er standaard altijd advies aan 

de politie, en eventueel brandweer gevraagd. Dit advies en/of 

voorwaarden verwerken wij altijd in de vergunning als deze 

wordt verleend. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

2 6 Naar aanleiding van de brief d.d. 6 januari 2016 betreffende de 

kosten jeugdzorg 2015; kunt u ons inzicht geven in de 

achterliggende cijfers OHW. Wij hebben begrepen dat dat in 

andere gemeenten gebruikelijk is. 

 

Ingaan op de achterliggende cijfers maakt, gezien de omvang 

van onze gemeente, herleiding tot een individuele casus 

mogelijk. 

Aangezien we privacy hoog in het vaandel hebben, is het niet 

wenselijk om die verfijning van de informatie met uw raad te 

delen. 

 

3 6 Door stapeling van regelingen en dergelijke (b.v. verhoging 

eigen risico) zijn de kosten voor zorg toegenomen. Heeft u 

inzicht in de gevolgen hiervan; b.v. zorgvermijding. 

 

Er zijn ons geen signalen bekend. Overigens wordt de eigen 

bijdrage voor voorzieningen door het CAK vastgesteld. Hierbij 

bepaald het CAK wat de maximale eigen bijdrage is en houden 

ze ook rekening met stapeling van kosten van eigen bijdragen. 

 

4 7 Gelieve te letten op spelling, “materiële”  in plaats van 

“materiele”. 

Dank u voor uw alertheid. 

5 raad 6 punt 6a Ingekomen stukken: de brief van de provincie d.d. 10 december 

2015 toezicht uitvoering Archiefwet, blz. 3, punt 6. Welke 

maatregelen zijn genomen om aan het gevraagde te voldoen? 

 

De archiefruimte in Middenbeemster voldoet aan de eisen zoals 

gesteld in de Archiefregeling. Klimaatbeheersing valt hieronder. 

De registers van de Burgerlijke stand zijn daarmee niet in 

gevaar.  

De inspecteur van het Waterlands Archief heeft op 8 januari 

2016 verzocht de permanent te bewaren stukken (waaronder de 

registers), die nog in de kluis in Middenbeemster liggen, over te 

brengen naar het Waterlands Archief die gespecialiseerd is in 

het opslaan van permanent te bewaren archief. Dit verzoek is 

ambtelijk in voorbereiding voor de besluitvorming daarover. 

 

6 raad 6 punt 12 Ingekomen stukken: de brief van het college d.d. 13 december 

2015 over de regionale inkoop voor 2016-2018 inzake de 

uitvoering van de WMO en de Jeugdwet.  

Wij willen deze brief  behandelen als agendapunt in de volgende 

commissievergadering. 

 

Het afdoeningsadvies voor de ingekomen stukken is op dit 

verzoek aangepast. 

  


