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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 7 Laatste alinea “Stappenplan” blz 3. De in de tekst 

genoemde 'alle andere mogelijke manieren' zijn er wel heel 

veel en hoe weet je dat ze ook allemaal zijn geprobeerd. Is 

het niet beter hier een concreet stappenplan te beschrijven. 

termen als 'alle andere' zijn wel erg vaag in relatie met de 

grote impact die deze nieuwe bevoegdheid kan hebben. 

 

De bevoegdheid tot het opleggen van een gedragsaanwijzing 

geldt als ‘ultimum remedium’. Pas wanneer minder ingrijpende 

middelen, zoals een waarschuwing, een goed gesprek, 

buurtbemiddeling of mediation, niet hebben gewerkt, kan de 

aanwijzing worden opgelegd.  

Steeds zal nauwkeurig moeten worden gekeken welke 

overlast plaatsvindt en of andere wetgeving wordt overtreden, 

zoals de Woningwet. Pas als dit allemaal echt niet lukt, kan de 

burgemeester de bevoegdheid uit artikel 151d van de 

Gemeentewet gebruiken.  

Er zal onderzocht worden of de overlast met een ander 

instrument kan worden gestopt. 

In alle gevallen zal uit het dossier moeten blijken wat er al 

gedaan is en met welk resultaat en dat er eigenlijk geen ander 

opties meer zijn dan de gedragsaanwijzing. 

 

De burgemeester heeft in overweging om beleidsregels op te 

stellen om daarmee te voorzien in een nadere invulling van 

deze wet. Op welke wijze de burgemeester gebruik kan 

maken van haar nieuwe handhavingsbevoegdheid kan zij in 

beleidsregels vastleggen. Dat schept voor de burger meer 

duidelijkheid. Uit beleidsregels van andere gemeenten die o.a. 

te vinden zijn op de site van het CCV blijkt dat er diverse 

gemeenten zijn die stappenplannen hebben opgenomen in 

hun beleidsregels, om tot een goede afweging te komen of de 

gedragsaanwijzing wel of niet ingezet moet worden door de 

burgemeester.  
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2 9 Onze fractie begrijpt de urgentie voor een of meerdere 

noodlokalen. Wel hebben wij daarbij vragen over dit besluit 

en de kosten en efficiency daarvan. 

Wanneer moet uiterlijk ten minste een noodlokaal 

voorhanden zijn? 

 

De prognose geeft aan dat vanaf 1 augustus 2018 één 

noodlokaal noodzakelijk  is. De verwachting op basis van 

werkelijke aantallen is dat dit lokaal in  mei 2018 nodig is. 

3 9 Wat is de ratio om nu reeds 4 noodlokalen neer te zetten. 

Kan niet worden volstaan met 1 of 2? 

 

Direct 3 noodlokalen neerzetten is zowel vanuit praktisch 

oogpunt als vanuit financieel oogpunt het meest efficiënt. Het 

betekent dat er geen extra kosten gemaakt hoeven te worden 

voor plaatsing en minder overlast voor gebruikers en 

omwonenden. 

 

4 9 Het bedrag van 45.000 euro betreft dat een nettobedrag of 

zijn er ook huurinkomsten? 

 

Dit is het bedrag (incl. BTW) dat nodig is voor de uitvoering.  

De gemeente dient  huisvesting om niet beschikbaar te stellen 

aan de school . Er staan dus geen huurinkomsten tegenover. 

 

5 9 Energetisch zou een plaatsing aan de noordzijde een 

betere oplossing bieden. Is daar naar gekeken? 

 

Hier is naar gekeken. Het is niet beschikbaar nadat het  

schoolplein is heringericht door de oudercommissie  

6 9 Kan plaatsing van noodgebouwen leiden tot 

planschadeverzoeken? 

 

Er kunnen planschadeverzoeken worden ingediend 

7 9 Is hier sprake van een binnenplanse wijziging van het 

bestemmingsplan, zo nee wat is de doorlooptijd van de 

procedure? 

 

Door middel van een tijdelijke ontheffing op het 

bestemmingsplan kunnen er noodlokalen op het schoolplein 

geplaatst worden. 

8 9 In de het bestemmingsplan Middenpad spreekt u nog over 

het vrijhouden van een kavel voor de school. Dit komt in dit 

plan niet meer voor. Wat is daarvan de reden? 

 

Dit is tweeledig: aan de ene zijde paste het niet meer in het 

proces (de tijd) om nog langer te wachten. Anderzijds bleek al 

snel duidelijk dat het benutten van de groenstrook langs het 

middenpad een (te) kostbare aangelegenheid is, wat circa  

€ 1.500.000 aan opbrengsten zou kosten voor een aantal 

jaren en daarnaast ook nog de kosten voor huur van tijdelijke 

huisvesting aan de orde zijn. Het college is van mening dat 
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het voorgestelde voorstel de meest gunstige en adequate is 

voor dit moment. Naast de tijdelijke oplossing is ook de 

intentie uitgesproken (en besloten) om een structurele 

oplossing in de toekomst aan te bieden.  

 

9 9 Wat zijn de meest actuele leerlingprognoses, ook 

gebaseerd op de harde plancapaciteit van ZOB 1? 

 

De meest recente leerlingenprognose is van begin 2017. De 

nieuwe leerlingenprognose komt in januari 2018. In de 

prognose worden de consequenties van nieuwbouwplannen  

meegenomen.  

 

10 9 Politieke vraag: bij de bouw van de school/MFC is naar nu 

blijkt onvoldoende rekening gehouden met 

bevolkingsontwikkeling, prognoses en samenhang, kortom 

er is onvoldoende nagedacht over de ontwikkeling van het 

dorp. Gebeurt dat nu ook niet, door deze interventie? 

 

Dit is inderdaad een politieke vraag. 

11 9 Politieke vraag: u spreekt alleen met de directie Opspoor. 

Besluittechnisch klopt dat, maar is dat wel zo verstandig nu 

zowel wijkcentrum als Forte vragen hebben bij dit besluit 

en ook omwonenden verrast zijn? Is dit niet een te 

beperkte opvatting van modern bestuur? 

 

Dit is inderdaad een politieke vraag. 

12 9 Wanneer verwacht u dat ZOB 2 harde plancapaciteit wordt 

en wat zijn daarbij de belemmeringen? 

 

Onze inzet is om in 2019 gerealiseerd te hebben dat ZOB 2 

behoord tot de harde plancapaciteit.  

Belemmeringen hierbij betreffen enkel vertragende factoren, 

er is geen reden om aan te nemen dat ZOB 2 geen harde 

plancapaciteit wordt. 

 

13 9 Wat behelst een inspanningsverplichting voor een 

structurele oplossing. Kunt u dit duiden, ook in financiële 

zin? 

 

Dit betreft een verplichting van het college om inspanning te 

leveren om te komen tot een structurele oplossing voor de 

toekomst. De gedacht is om een dependance in het 

plangebied ZOB2 te realiseren, maar dit is nog niet concreet. 

Ook in financiële zin is hier nog niets over bekend.  



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

14 10 Op blz 3 staat dat de Financiële consequenties/risico's 

onbekend zijn. Dat lijkt ons wat eigenaardig. Kunt u dit 

uitleggen? 

 

De nieuwe werkwijze moet gaan leiden tot een effectievere 

jeugdhulp. Voor 2018 is de verwachting dat er mogelijk een 

groter beroep wordt gedaan op de beschikbare budgetten 

door de overgang naar de nieuwe systematiek. Dit zal zich 

moeten uitbetalen in 2019. 

 

15 10 In hoeverre wordt het bestaande beleid gewijzigd door 

deze verordening? 

 

De nieuwe systematiek zorgt voor belangrijke wijzingen ten 

opzichte van het huidige beleid. Belangrijkste verandering is 

dat het gezin nog centraler wordt gesteld in de aanpak. De 

problematiek wordt domein overstijgend aangepakt, gericht op 

de te behalen resultaten en de specialistische Jeugdhulp is 

resultaatgericht ingekocht. Belangrijke wijziging is dat de 

Jeugdhulp in samenhang en met het gezin wordt 

georganiseerd. Dit zorgt voor een verandering o.a. in de 

werkwijze, de toegang tot de jeugdzorg, de medewerkers en 

het gezin. 

 

16 12 Wat is de relatie tussen de gemeente Beemster en de 

nieuwe SW-raad in de nieuwe setting? 

 

Gemeente laat de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vanaf 1 

januari 2018 uitvoeren door het participatiebedrijf. De SW-

raad gaat in de nieuwe setting het bestuur van het 

participatiebedrijf adviseren. 

 

17 12 Kunt u aangeven wat de consequenties zijn als we geen 

nieuwe verordening vaststellen? Is deze verordening wel 

nodig? 

 

De huidige verordening bepaalt dat de SW-raad het bestuur 

van BaanStede adviseert. Per 1 januari 2018 is er geen 

bestuur van BaanStede meer en dat betekent dat per 1 januari 

2018 de huidige verordening geen grondslag biedt voor de 

SW-raad om het bestuur van het participatiebedrijf te 

adviseren. De nieuwe verordening bepaalt dat de SW-raad het 

bestuur van het participatiebedrijf adviseert.  

 

18 13 Tijdens het watersymposium van HHNK op 30 november 

was er een serious game opstelling met hittekaarten, 

watertekortkaarten, wateroverschotkaarten en dergelijke 

1. HHNK heeft kaarten gemaakt om inzicht te krijgen in de 

gevolgen van klimaatverandering. Deze kaarten zijn ook 

voor Beemster gemaakt en openbaar toegankelijk op 
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o.a. van de Wormer.  Weet u of er ook zo’n kaart van 

Beemster bestaat en is het zinvol om daar dan een keer 

over te spreken? 

 

hhnk.klimaatatlas.net. Hierbij zijn wateroverlastkaarten van 

de kernen van Beemster beschikbaar. HHNK is bezig met 

het verder berekenen van wateroverlast in landelijk 

gebied. 

  

2. In het lopende gezamenlijke traject voor het opstellen van 

het gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) is er aandacht 

voor de gevolgen van klimaatverandering, vooral door 

hevige neerslag. In de komende planperiode van het GRP 

zal klimaatbestendigheid een belangrijk thema zijn, ook 

omdat overheden verplicht zijn om voor 2020 een 

klimaatstresstest uitgevoerd te hebben. Deze 

klimaatstresstest is breder dan alleen neerslag, maar 

omvat ook hitte, droogte en veiligheid. De kaarten van 

HHNK kunnen als basis dienen voor deze stresstest. De 

resultaten van deze stresstest zullen dan ook met de raad 

besproken worden. 

  

Mocht er interesse zijn in de raad om nu al geïnformeerd te 

worden over de kaarten, dan is dat natuurlijk mogelijk en 

kunnen we eventueel ook HHNK vragen om een toelichting.  

 

19 16 De legenda's behorende bij detailkaartjes van kavels 3 en 4 

zijn niet correct (blz 30 en 32) 

 

Deze zijn inderdaad niet correct en dit is aangepast.   

De gecorrigeerde versie is toegevoegd aan de stukken en 

deze mutatie is thans opgenomen in het ontwerp-raadsbesluit. 

 

  

http://hhnk.klimaatatlas.net/

