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1 4 Afwikkeling verkeer Middenpad ter hoogte MFC in ZOB: 

voor doorgaand verkeer vanaf de P’weg richting de Burg. 

Postmastraat is het wenselijk dat er een bord komt dat 

1) doorgaand verkeer linksaf aangeeft op de hoek van de 

Spelemei of 

2) doodlopend verkeer aangeeft richting Slot op de brug 

van de Boerengroenstraat.  

Wat er nu te veel gebeurt, is dat doorgaand verkeer 

rechtdoor rijdt naar Slot en constateert dat die weg toch 

NIET naar de achterliggende woonwijk gaat. Optisch is 

linksaf bij de Spelemei namelijk geen logische route voor 

doorgaand verkeer. Kunt u deze ergernis oplossen door 

een bord te plaatsen.  

 

Er is intern opdracht gegeven voor plaatsing van een bord 

zoals genoemd bij 2. 

2 4 In een eerdere commissievergadering is gevraagd om 

inzage in de gemaakte afspraken met grondeigenaren 

rondom de volkstuinen in ZOB. Wanneer kunnen wij die 

informatie verwachten?  

 

Informatie is opgevraagd bij de grondeigenaren maar nog 

niet ontvangen. Wij houden u op de hoogte. 

3 4 In een eerdere commissievergadering kregen wij een 

presentatie over de stand van zaken omtrent het Vastgoed- 

en Accommodatiebeleid. Uw toezegging toen qua 

doorlooptijd (lees: afronding) was maart 2017. Kunnen wij 

deze informatie binnenkort verwachten?  

 

Ja, u kunt dit binnenkort verwachten. 
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4 4 Wat is de status van de tender inzake verkoop van het 

gemeentehuis? 

 

De klankbordgroep herontwikkeling gemeentehuis, waarin 

vertegenwoordigers van de raadsfracties zitting hebben, 

wordt zeer binnenkort hierover bijgepraat. 

 

5 11 Zijn alle facturen voor WMO hulpmiddelen al binnen over 

het jaar 2016? Is de hoogte van die facturen zoals u had 

ingeschat voor 2016. En verwacht u dat de gemaakte 

inschatting voor deze WMO hulpmiddelen voor het jaar 

2017 reëel is – gezien de recente tegenvaller bij gemeente 

Purmerend bij dezelfde leverancier. 

 

Bij onze gemeente is niet zoals bij Purmerend sprake van 

een apart krediet voor de aanschaf van hulpmiddelen. 

Zowel het onderhoud als de aanschaf van hulpmiddelen 

maken onderdeel uit van de exploitatie. Op het totaal van 

de budgetten voor scootmobielen, driewielfietsen en 

rolstoelen is voor 2016 een onderschrijding van € 6.000. 

Op de aanschaf van scootmobielen en 

rolstoelvoorzieningen is een overschrijding van € 3.300.  

De exacte kosten zijn vooraf moeilijk in te schatten, door de 

kleine schaal en de hoogte van de kosten van de 

voorziening. Eén voorziening meer of minder kan al zorgen 

voor een over- of onderschrijding. Op dit moment is het nog 

te vroeg om een prognose te geven voor 2017. Wij komen 

hier indien nodig bij de reguliere tussenrapportages op 

terug. 

 

6 12 Wij missen het advies van onze eigen 3D brede 

cliëntenraad. Is daar om gevraagd ?  

 

De Adviesraad sociaal domein is al eerder gevraagd te 

adviseren op de stukken die voorlagen in juni 2016 waarbij 

de raad gevraagd is te besluiten over: 

1. De notitie BaanStede in relatie tot de Participatiewet en 

de daarbij behorende Analyse Baanstede.  

2. Kiezen voor optie 2: inkopen bij het te ontwikkelen 

Participatiebedrijf  in de regio voor de uitvoering van de 

WSW en de (nieuwe instroom) van de Participatiewet. 

 

Naar aanleiding daarvan is de volgende passage in de 

stukken van 28 juni 2016 opgenomen: 

Adviesraad sociaal domein. 

Na de commissievergadering van 17 mei 2016 heeft de 
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Adviesraad Beemster zich gebogen over de stukken. 

Uitkomst is dat de Adviesraad een positief advies heeft 

gegeven over de notitie en het voorstel om voor de 17 SW-

ers in te kopen bij een voorziening in de regio. In dit 

scenario koopt Beemster rechtstreeks plekken in bij een 

participatievoorziening in de regio en betaalt daarvoor de 

kostprijs. Ook voor de nieuwe instroom uit de 

Participatiewet kan op maat worden gekeken of plekken 

elders worden ingekocht. 

Daarnaast heeft de Adviesraad expliciet aangegeven 

aandacht te vragen voor de mensen in de Participatiewet 

en de nieuwe instroom vanuit de Participatiewet. 

 

Op 21 maart 2017 is de Adviesraad sociaal domein 

Beemster inhoudelijk bijgepraat over de ontwikkelingen.  

 

7 12 Hoe kan de gemeenteraad akkoord gaan met opheffing 

van de gemeenschappelijke regeling Baanstede terwijl het 

college het principe akkoord d.d. 1-2-2017 (nog) niet heeft 

ondertekend? 

 

In het principebesluit staan een aantal uitgangspunten 

benoemd die leidend zijn bij de voortgang in het proces. 

Het principebesluit heeft geen formele status in de 

besluitvorming met betrekking tot het opheffingsbesluit van 

de GR. Wij hebben niet ingestemd met dit besluit omdat wij 

eerst duidelijkheid willen hebben over de consequenties.  

Wij staan echter wel achter het plan tot opheffing 

Baanstede. 

 

Het opheffingsbesluit is nodig om te komen tot een 

opdracht voor het opstellen van een liquidatieplan.  

In het liquidatieplan wordt beschreven hoe te komen tot 

een opheffing van de GR. In artikel 48 en 49 van de 

gemeenschappelijk regeling is vastgelegd hoe te komen tot 

opheffing.  Het besluit tot opheffing door de raden van 

tenminste 2/3 der deelnemende gemeenten is nodig om 

over te kunnen gaan tot het opstellen van een 
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liquidatieplan door het algemeen bestuur BaanStede. 

In het liquidatieplan wordt beschreven hoe te komen tot 

een opheffing van BaanStede. Hierin wordt beschreven 

hoe de ontvlechting van de GR plaatsvindt en daarmee 

worden de liquidatiekosten inzichtelijk. Het liquidatieplan 

zal in juni aan de raad worden voorgelegd voor een 

zienswijze. 

 

8 13 Plastic bindbandjes in de bermen: eerder heeft u 

toegezegd de verspreiders in Beemster aan te schrijven.  

Onze vragen:  

1 

  1) hoeveel partijen heeft u aangeschreven?  Er is een mailwisseling met Rodi, Verspreider.com, Spotta, 

Herling en Axender 

  2) hoeveel hebben er op uw brief gereageerd  Wij hebben een reactie ontvangen van Rodi, Axender en 

Verspreider.com 

  3) wat was de reactie/toezegging.  

  

(weergave van de teksten uit de ontvangen email)  

 

Rodi: 

“Bedankt voor uw mail. 

Wij ontvangen wel eens een melding over resterende 

kranten die gevonden worden in de Midden Beemster, 

Maar de klacht over de bind bandjes, waarmee de kranten 

zijn gebundeld, heb ik nog niet gehoord. Uiteraard horen 

deze niet op straat te liggen of in de grasvelden. Ik ga de 

bezorgers in de Midden Beemster hierover informeren” 

Met vriendelijke groet. Rodi verspreiding 

 

Verspreider.com 

“Bedankt voor uw bericht. Wij zijn alleen primair niet zelf 

werkzaam in de gemeente Beemster. Uiteraard zijn wij het 

wel eens met uw standpunt. Zou u bij constatering van een 

                                                        

1 Beantwoord op 22 mei 2017 
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dumping dit willen melden bij de uitvoerende partij? Spotta/ 

Axender/ Herling/ e.a. Fijne dag gewenst” 

Met vriendelijke groeten. All-Inn Verspreidingen B.V. 

 

Axender:  

“Wij hebben uw email in goede orde ontvangen. 

Onze bezorgers worden regelmatig geattendeerd op het 

opruimen van bindstrips ed. Wij vertrouwen er dan ook op 

dat het niet een van onze bezorgers is die het laat liggen. 

Met vriendelijke groeten” 

  Wij vragen u dit omdat de zwerfvuilrapers in Beemster 

graag de oorzaak structureel weggenomen zien. Is het een 

idee om het principe “de vervuiler betaalt” aan te geven 

richting deze verspreiders? 

 

Hoewel dit een aantrekkelijke gedacht lijkt, is dit in de praktijk 

niet haalbaar. 

9 14 In ieder geval één inwoner van Beemster heeft de Omnibus 

enquête van Edam-Volendam ontvangen. Zie bijlage. Hoe 

kan dit ? Heeft u hier nog meer meldingen over gehad?  

 

Het samenvoegen van enquête formulier en brieven 

gebeurt bij Baanstede. Dit wordt steekproefsgewijs 

gecontroleerd. Tot op heden is dit de enige onjuistheid die 

gesignaleerd is. 

 

 


