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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 5 en 6 Zouden de agendapunten 5 en 6 logischerwijs niet in 

omgekeerde volgorde behandeld moeten worden? 

 

Bij nader inzien is dit wel logischer. Bij de vaststelling van 

de commissie-agenda zal dit worden ingebracht in de 

vergadering Sowieso is het beter om deze omgekeerde 

volgorde te hanteren bij de besluitvorming in de 

raadsvergadering. 

 

2 7 Wat wordt er exact verkocht? Kunt u dit aangeven op een 

kaartje? 

 

Het betreft de verkoop van het gemeentehuis (het pand) en 

hier zal tevens de verkoopprijs op worden gebaseerd.  

Kanttekening hierbij is wel dat er een groter gebied 

overgedragen zal worden aan de Beemster Compagnie 

(zie bijgevoegd kaartje), aangezien de mogelijkheden in de 

toekomst hiermee verruimd worden. Hierbij gaat het om 

bijvoorbeeld de herinrichting van het openbaar gebied 

(groen en parkeren b.v.), wat na herinrichting weer naar de 

gemeente toekomt. Het betreft overigens enkel een 

economische overdracht van het gebied; het juridisch 

eigendom blijft bij de gemeente.  

 

3 7 Verhoogt deze constructie het risico van de gemeente? 

Graag hierbij de relatie gemeente – VoF betrekken. 

 

Het verkopen van het gemeentehuis aan de vof en 

vervolgens bedenken van plannen/herinrichting verhoogd 

het risico wel voor de gemeente. Tenminste, als het 

alternatief is om eerst de kaders te bedenken als 

gemeente, om vervolgens de verkoop te realiseren. Hierbij 

ontvangt de gemeente gelden voor de verkoop en loopt 

geen risico meer in het vervolgproces. 

Verkoop aan de vof en vervolgens de uitwerking binnen de 

vof kan wel een risico zijn voor de gemeente, aangezien wij 

voor 50% deelnemen in de vof. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 8 Zijn er ontheffingen aangevraagd mbt de winkeltijden voor 

24 en 31 december? Zo ja, waarom zijn deze geweigerd? 

 

Er is een ontheffing openingstijden aangevraagd door 

Supermarkt Deen voor 24 en 31 december 2017. Op grond 

van de Winkeltijdenverordening Beemster 2013 mogen 

winkels in de kernen van de Beemster geopend zijn van 

12.00 tot 18.00 uur. In de verordening is geen mogelijk 

geboden om hiervoor ontheffing te verlenen. In de 

verordening heeft de gemeenteraad het college namelijk 

niet de bevoegdheid gegeven om buiten deze tijden 

(behalve voor 24 december na 19.00 uur) ontheffing te 

verlenen. Als gevolg hiervan heeft het college besloten om 

niet mee te werken aan de verruiming van de 

openingstijden.  

 

 


