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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 We zouden graag wat meer inzicht willen hebben over wat 

nu de plannen zijn (graag ook schriftelijk). Tevens vragen 

wij ons af of dit college (nog steeds met loyale steun van 

de BPP) wel beslissingen op het gebied van de fusie kan 

nemen. 

 

Ter voorbereiding van de commissie en raad van 29 mei 

a.s. worden stukken aan u toegezonden. Het college bereid 

zoals gebruikelijk stukken ter besluitvorming voor in lijn met 

de door de raad gestelde kaders dan wel genomen 

besluiten. Wanneer het college zou willen afwijken van 

besluiten en kaders van de raad is dat voor een 

demissionair college reden om een dossier niet in 

behandeling te nemen en besluitvorming over te laten aan 

een volgend college. 

 

2 7 Is er een risicoanalyse uitgevoerd met  betrekking tot het 

invullen van deze functie? Denk hierbij ook aan langdurige 

afwezigheid i.v.m. b.v. ziekte etc. 

 

Nee, er is geen risicoanalyse uitgevoerd. Het hebben van een 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) is verplicht voor 

overheden. Middels de nu voorgestelde aanwijzing voldoet u 

als raad (in de rol van verwerkingsverantwoordelijke) aan 

deze plicht. Bij het team Juridische en Veiligheidszaken van 

de gemeente Purmerend is tot nu toe altijd een 

privacyfunctionaris gestationeerd geweest. Dat zal ook in de 

toekomst zo zijn. Deze privacyfunctionaris kan/zal de FG 

vervangen als dat nodig is. 

 

3 9 Wij zijn niet meegenomen in de keuzes die hier gemaakt 

worden. Hoe is deze notitie tot stand gekomen? Welke rol 

heeft het college hierbij gehad en welke positie is 

ingenomen? 

 

De begroting is in samenspraak met de ambtelijke organisatie 

van de samenwerkende gemeenten in Zaanstreek-Waterland, 

en begeleid en in opdracht van de G8 (regionaal overleg van 

gemeentesecretarissen Zaanstreek-Waterland), opgesteld. De 

colleges hebben via de regionale Bestuurlijke Overleggen 

Zaanstreek-Waterland (BO’s) en in de colleges de 

mogelijkheid gehad om hun zienswijze kenbaar te maken. Het 

gaat hier puur om hoofdlijnen. De specifieke besteding van de 
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gelden wordt in de komende periode duidelijk. Als uw raad 

suggesties heeft voor de besteding, dan zijn die essentieel en 

dus welkom. 

 

4 12 Hoe staat het met de voorbereidingen voor de nieuwe 

buslijn 305 die vanaf 22 juli gaat rijden? 

 

De voorbereidingen zijn in volle gang en in afstemming met 

de Vervoerregio en de omgeving. Voor locatie 

Middenbeemster worden voor 22 juli een aantal 

aanpassingen aan de kruising gedaan zodat de bus 305 

kan rijden. Verwachting is dat de haltes in Middenbeemster 

voor het eind van het jaar toegankelijk zijn gemaakt. Voor 

de haltes in Zuidoostbeemster is dit ook de insteek, maar is 

niet zeker of dit gaat lukken aangezien het om nieuwe 

haltes gaat. Daarnaast gaat het Hoogheemraadschap een 

aantal aanpassingen realiseren op de Rijperweg/ 

Purmerenderweg (viertal passeerhavens en aanpassingen 

aan plateaus).  

 

 


