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1 6 Krijgt de MRA doorzettingsmacht waar het gaat om te 

bepalen waar gebouwd moet worden? 

 

Nee. De Metropoolregio Amsterdam is een 

samenwerkingsverband van 33 gemeenten, de provincies 

Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. 

De (versnelling van de) woningproductie is een belangrijk 

thema binnen de samenwerking. Men streeft er ook naar om 

vraag en aanbod beter in balans te brengen en daarom waar 

nodig met elkaar af te stemmen wat er waar voor wie wordt 

gebouwd. Wanneer dat tot afspraken leidt tussen 

gemeenten is dat altijd op vrijwillige basis, nooit verplicht, en 

gebeurt vanwege de meerwaarde die de afspraken hebben 

voor de regio als totaal, maar ook voor de gemeente 

individueel. 

 

2                     6 Wat houdt ‘verkleuring’ in? Gaat niet over dakpannen o.i. 

 

Corporaties gebruiken deze term om aan te geven dat zij 

willen werken aan een andere samenstelling van hun 

woningvoorraad. Corporatie Wooncompagnie bezit 

momenteel in Beemster veel eengezinswoningen. Gezien de 

veranderingen in de gemiddelde huishoudensamenstelling, 

het inkomen en de leeftijd van de groep die aangewezen is 

op de sociale voorraad van corporaties voorziet de 

corporatie dat meer kleinere, goedkope woningen nodig zijn. 

Een ‘verkleuring’ van de voorraad als het ware. Daar willen 

zij aan werken door middel van verkoop (van 

eengezinswoningen) en nieuwbouw (van kleinere 

woningen).  

 

3 6 Uitleg vooraf aub van vakjargon: GPR-ambitie van 8.0 ??? 

 

De GPR norm is een score om de duurzaamheid van een 

woning aan te geven. De afkorting betekent “Gemeentelijke 
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Praktijk Richtlijn. Deze wordt niet meer gebruikt. GPR is een 

‘merknaam” geworden. Er wordt gemeten op de volgende 

prestatiegebieden: 

Energie, milieu (inclusief water, afval en materialen) 

gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 

 

Nieuwbouw in Beemster scoort gemiddeld een 8 met het 

GPR-instrument. Dit is als ambitie genoemd in het 

Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 – 2018 voor de 

duurzame ontwikkeling van nieuwbouwprojecten De Nieuwe 

Tuinderij en De Keyser.  

 

Een GPR-analyse meet de duurzaamheidsprestatie van een 

gebouw en bestaat uit een gemiddeld cijfer voor scores op 

de dimensies Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit 

en Toekomstwaarde. Ter vergelijking: het niveau van het 

Bouwbesluitniveau uit 2006 is gelijk aan een GPR-score van 

6, die van het huidige Bouwbesluit uit 2012 ligt alweer wat 

hoger, rond de 7. 

 

4 7 Is het nu een keuze om niet ‘te verdienen’ aan 

woningbouw? Eerder is er wel degelijk een fors positief 

saldo behaald, waarmee ook zinnige zaken zijn 

gerealiseerd 

 

Ja, het is een keuze om geen winst te behalen op de 

woning, tenminste niet als het gaat om een winst aan het 

einde van de ontwikkelperiode. 

Het is inderdaad wel zo dat er in binnen de ontwikkeling 

diverse zaken zijn opgenomen, die ook als winst kan worden 

aangemerkt. Een voorbeeld hiervan is de verplaatsing van 

voetbalvereniging ZOB, de herstructurering van de 

Purmerenderweg en het bouwen van sociale huur.  

 

5 7 Wordt er naar gestreefd om bij de woningbouw ook lokale 

ondernemers in te schakelen-uiteraard onder gelijke 

condities en met inachtneming van de spelregels 

dienaangaande. 

De gemeente kan kiezen om faciliterend te zijn aan de 

lokale ondernemers met ideeën. Het is niet zo dat gemeente 

en/ of De Beemster Compagnie lokale ondernemers actief 

gaan benaderen. 
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6 10 Kunt u ons op korte termijn een analyse leveren van de 

kosten bij de JEUGDZORG; het beroep dat er kwantitatief 

en ook naar aard op wordt gedaan. Is nu al –ongeveer- 

aan te geven wat de kosten zijn voor 2017? 

  

Antwoord volgt 

7 10 Na 01-01-2015 is er geen instroom meer toegestaan in 

het beschut werk (WSW). Maar de cliënten zijn er nog 

wel. 

Hoeveel nieuwe cliënten zijn er sinds genoemde datum 

aangemeld bij de gemeente? Wat gebeurt er nu met hen? 

 

Mensen die geen WSW indicatie kunnen aanvragen en een 

uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet worden 

door de gemeente begeleid naar passende plekken (op 

basis van de notitie beschut werk nieuw). Inmiddels is de 

wet weer aangepast waardoor sinds 1-1-2017 een indicatie 

beschut  werk via het UWV kan worden aangevraagd. In die 

gevallen is de gemeente verplicht beschutte werk plekken te 

creëren (beschut werk nieuw). In de praktijk zijn voor 

Beemster tot nu toe geen beschut werk indicaties 

afgegeven. De taakstelling voor Beemster is het realiseren 

van 1 werkplek per jaar, indien er een indicatie is afgegeven. 

 

8 10 Participatiewet: graag analyse van het bestand van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

(bijstandscliënten) sinds 01/01/2017. Hoeveel zijn er naar 

werk geleid of wat is er anderszins met deze groep 

gebeurd? 

 

Gegevens op 21 juni 2017   

aantal uitkeringen bijstand 74 

    

Periode 1 januari t/m 20-6-2017   

aantal beëindigingen 10 

waarvan aan het werk 4 

    

nieuwe instroom uitkeringen 14 

    

Trajecten/activiteiten stand op 21 juni 

2017 59 

in begeleiding/bemiddeling bij bureau Werk  8 

part-time aan het werk 3 

inburgeringstraject/taaltraining 15 

Werkfit/werkervaring 2 
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zorgtraject 5 

vrijwilligerswerk 9 

afspraken over sociale activering 12 

Meedoen Werkt 1 

individueel traject divers (psychisch 

onderzoek) 4 

  
 

9 12 Er is voor de liquidatie een werkgroep gevormd. 

Daarnaast komt er een vereveningscommissie? Waarom? 

Wie zitten daarin? 

 

Na vaststelling van het Liquidatieplan kan een 

vereveningscommissie worden ingesteld (vlgs. art. 23 van 

de GR door het AB) met een bijbehorend mandaat of 

reglement.  

De vereveningscommissie kan dan de daadwerkelijke 

liquidatie-acties uitvoeren, volgen, documenteren en de 

juistheid, volledigheid en rechtmatigheid ervan beoordelen. 

Er is nog niet bekend wie daar eventueel in gaan zitten.  

 

10 13 Waarom neemt het College een voorbehoud t.a.v. de 

kosten voor de extra inhuur van personeel? Dat hoort toch 

bij de totale liquidatiekosten? 

 

Het college doelt op inhuur van personeel dat eventueel 

start gedurende dit lopende jaar om de organisatie 

Baanstede draaiende te houden. Deze contracten mogen 

niet doorlopen na 31 december 2017 cq gaan drukken op de 

liquidatiekosten. 

 

11 13 Wij vernemen geluiden dat ‘Baanstede’ als gebouw 

verkocht is? Klopt dat? Hoeveel is de opbrengst? 

 

Informatie over de verkoop van het pand ‘BaanStede’ 

ontvangt u in een separaat memo van wethouder Jonk 

 


