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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 7 Hoe bepaalt Beemster het bestaand stedelijk gebied 

(pagina 32) 

 

Het begrip ‘bestaand stedelijk gebied’ is in het Besluit 

ruimtelijke ordening als volgt gedefinieerd:  

‘Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing 

ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid , 

detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende 

openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen 

en infrastructuur’.  

Zodra het aan de orde is, moet aan de hand van 

voornoemde definitie worden bepaald en gemotiveerd wat 

bestaand stedelijk gebied is.   

 

2 9 Waar komen de cijfers van OGGZ vandaan? (pagina 2 

Jaaruitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 

Gemeente Beemster) 

 

De cijfers komen van de regionale projectgroep OGGZ: zij 

zijn bezig met een pilot vroeg signalering. 

3 9 “Of het klopt dat meisjes in de Beemster relatief meer 

eenzaam zijn en zo ja of daar iets aan gedaan kan 

worden.” (pagina 3) Meer eenzaam dan wie of wat? 

Antwoord volgt nog. 

4 9 Zijn er successen met buurtbemiddeling elders? (pagina 4) 

 

Jazeker. Wij zien dat het o.a. in Purmerend goed werkt. 

5 9 Is er een risicoanalyse gemaakt ten aanzien van 

buurtbemiddeling? (pagina 4) 

 

Dit is in Purmerend niet gedaan, en voor de Beemster ook 

niet: wat wel gebeurt is dat dit wordt toegepast waar het 

nodig is. De noodzaak om buurtbemiddeling structureel 

mogelijk te maken in de Beemster is duidelijk aanwezig. 

 

6 9 Heeft buurtbemiddeling ook betrekking op overlast 

(bezoekers en uitbaters) van horeca? 

 

Nee, niet op overlast bezoekers en uitbaters. Het kan wel 

ingezet worden tussen bijvoorbeeld de eigenaar en naast 

buren. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

7 9 De sexinrichting aan de Wormerweg is nu gesloten. Is de 

verwachting dat deze heropend wordt? Werkt de gemeente 

hieraan mee? 

 

Daar valt nog niets over te zeggen. Het pand is in beslag 

genomen door het Rijk. 

8 10 De stukken zijn van april dit jaar. Waarom worden ze nu 

pas aangeboden? 

 

Door een personele mutatie in de organisatie van 

Purmerend  en daardoor dossier overdracht aan een 

nieuwe beleidsmedewerker,  is er een lichte achterstand 

ontstaan. Vandaar dat het nu aan u wordt aangeboden. 

 

 


