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1 - Kan briefnr 1430051 van 5 december 2017 van het college 

aan een ondernemer naar de gehele raad gestuurd 

worden? 

 

Deze vraag zal de portefeuillehouder tijdens de 

vergadering beantwoorden.  

2 RC5 Wat zijn de mogelijkheden voor controle op 30 km zones 

m.b.t. snelheid? Dit omdat wij berichten hebben dat in een 

gemeente in Friesland wel mogelijkheden hierin zijn 

gevonden. (doorgaande weg) 

 

Landelijke beleidslijn van het Openbaar Ministerie is nog 

steeds dat op 30 km/uur wegen, die conform de richtlijnen 

zijn ingericht niet hoeft te worden gehandhaafd.   

Bij de politie is geen informatie bekend m.b.t. het bericht 

dat dit in een gemeente in Friesland wel gebeurd. Er zal 

hier navraag naar worden gedaan. U wordt hier later over 

geïnformeerd. De 30 km wegen in de Beemster zijn niet als 

zodanig ingericht, daar is  geen rechtmatige handhaving op 

mogelijk.  

 

3 RC 8 Wat zijn de mogelijkheden in dit voorstel voor een 

inspreker om een onderwerp wat niet in de RC behandeld 

is maar alleen in de Raad behandeld gaat worden om toch 

in te spreken?  

 

Over een onderwerp dat alleen in de raad wordt behandeld 

kan (ook) worden ingesproken in de raadscommissie. 

  

4 RC 8  Wat zijn de mogelijkheden in dit voorstel voor een 

inspreker om bij behandeling van een onderwerp wat 

middels het BOB-model in de RC/Raad komt? (kan er 

mogelijk 2x ingesproken worden?) 

Aan het inspreken in de raadscommissie zijn in de ontwerp 

verordening geen beperkingen gesteld. Er kan dus zowel 

worden ingesproken bij het beeldvormend overleg als op 

het moment waarop een voorstel, voor de 

oordeelsvorming, politiek wordt behandeld in de 

raadscommissie. 

 

5 RC 11 Kunt u precies aangeven welk gebied van Beemster i.v.m. 

de Stelling van Amsterdam uitgesloten is gebleven in de 

Dat betreft het gebied aangeduid als Stelling van 

Amsterdam op kaart 5A van de Provinciale Ruimtelijke 
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ontwerpwijziging van de PVR ? (bij voorkeur met een kaart)  

 

Verordening (PRV). Zie voor deze kaart de bijlage. Voor 

Beemster betreft dat het zuidelijk en zuidoostelijk deel van 

de polder.  

 

6 RC 11 De PRV spreekt inmiddels over 2 ha, neemt u dit in dit stuk 

over? (daar spreekt u over 1,5 ha)  

 

In de beleidsregels wordt ook gesproken over de 

mogelijkheid tot uitbreiding tot 2 ha. Wel wordt daarbij nog 

gerefereerd aan de voorheen (tot 1 mei jl.) geldende PRV, 

waarin nog een onderscheid werd gemaakt in 

gecombineerde en grootschalige landbouw. Dit zal in de 

tekst worden geactualiseerd.  

 

7 RC 12 Kunt u aangeven wat de bespreekpunten waren en 

uitkomsten zijn m.b.t. het gesprek wat u 26 april heeft 

gehad met de Bloeiende Perelaar/ Opspoor? 

 

Deze vraag zal de portefeuillehouder tijdens de 

vergadering beantwoorden. 

8 RC 13 Wat zijn de regels m.b.t. toewijzing van de huurwoningen 

van het Beatrixpark en Zuiderhof? (Woonzorg Nederland)  

 

De woningen van Middelwijck (Beatrixpark) en Zuiderhof 

worden toegewezen via WoningNet 

(https://www.woningnetregioamsterdam.nl/). Men moet 

daar dus ingeschreven zijn. De woningen worden 

toegewezen aan mensen van 55 jaar en ouder in volgorde 

van aanvraag. Beemsterlingen krijgen voorrang.  

De woningen in Middelwijck en Zuiderhof vallen in het 

sociale huursegment. Naast de leeftijdsgrens gelden er 

daarom ook inkomenseisen. Het huishoudinkomen mag in 

principe niet hoger zijn dan 36.798 euro (prijspeil 2018), 

maar ook met een inkomen tot 41.056 euro (prijspeil 2018) 

of met een zorgindicatie is toegang mogelijk. 

 

9 RC 13  Hoe groot is de doorstroming van de woningen van het 

Beatrixpark en Zuiderhof? En is in beeld waarvandaan men 

instroomt en waar men toe uitstroomt? 

 

Deze informatie is niet direct beschikbaar en wordt 

uitgezocht. Dit volgt z.s.m. 

 

10 RC 13 Er komt o.a. duurzaamheid/armoede aan de orde in het Prestatieafspraken tussen corporaties, gemeente en 

https://www.woningnetregioamsterdam.nl/


NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

stuk. Wat wij hierin missen is veiligheid. Wat zijn de 

mogelijkheden om in deze prestatieafspraken het verplicht 

stellen van aanleg door de woningcorporaties van 

rookmelders en CO- melders? 

 

huurdersverenigingen zijn niet bedoeld of geschikt om de 

ene partij de andere partij iets op te laten leggen. Het gaat 

er om dat partijen gezamenlijk overeenstemming bereiken 

over een set afspraken. Dat kan dus ook de gezamenlijke 

afspraak zijn om ervoor te zorgen dat in alle woningen van 

corporaties rookmelders en CO-melders aanwezig zijn, 

voor zover nog niet aangebracht.  

Overigens zijn rookmelders reeds sinds 2003 verplicht bij 

nieuwbouw en renovatie (Bouwbesluit). 

  

 


