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1 6 Is naar de parkeer- en verkeersproblematiek bij de school 

gekeken ook op korte termijn? Wat is hiervan de uitkomst? 

 

Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de parkeerplaats, 

die extra parkeerplaatsen oplevert, maar ook tot veiligere 

verkeersstromen leidt. Dit zal in de tweede helft van 2018 

worden gerealiseerd. 

 

2 7 In het raadsvoorstel wordt geschreven dat één en ander 

‘voortschrijdend’ wordt ingevuld, betekent dit dat 

doelstellingen kunnen schuiven of dat in de uitvoering 

zaken kunnen veranderen (of wellicht nog iets anders)? 

Graag enige toelichting. 

 

De doelstellingen uit de woonvisie zullen niet schuiven. De 

acties die we willen nemen om die doelstellingen te 

bereiken willen we alleen niet al voor jaren vooruit gaan 

invullen, maar per jaar, met een doorkijk naar het jaar erop, 

om zo steeds te kunnen inspelen op de actualiteit van een 

steeds veranderende omgeving en wellicht veranderende 

vraag. 

 

3 8 Naar aanleiding van de brief van de CdK over de aanpak 

van ondermijning en versterking van de weerbaarheid van 

de overheid (ingekomen stukken raad).  

Op welke termijn kunnen wij concrete stappen verwachten 

van het college? Wat gaan deze stappen zijn? 

 

Concrete stappen: 

Na de zomer staat een bewustwordingsbijeenkomst 

gepland voor een grote groep ambtenaren. De bijeenkomst 

wordt gegeven door RIEC adviseurs. 

Na de bewustwordingsbijeenkomst zullen groepsinterviews 

plaatsvinden t.b.v. het opstellen van een 

ondermijningsbeeld Purmerend en Beemster. 

 

Aanvullende reactie van de griffie:  

In het jaarlijkse veiligheidsoverleg in de commissie-

vergadering van mei heeft de politie aangeboden om met 

de raden van Purmerend en Beemster gezamenlijk in het 

najaar nader op dit onderwerp in te gaan. Hiervoor zijn 

inmiddels contacten gelegd en gepland is dat dit wordt 

ingepast in het gezamenlijke (jaarlijkse) werkbezoek van de 
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raden aan de politie. Dit is voorzien voor in oktober 2018. 

4 10 Naar aanleiding van beelden die zijn gemaakt tijdens de 

Solarrace waarop (woon)schepen zichtbaar zijn aan de 

Zuiddijk. Liggen deze schepen daar legaal? Het lijkt erop 

dat er onderhoud nodig is wie is hiervoor verantwoordelijk 

en de verantwoordelijke hierop aangesproken? Indien niet 

legaal, wanneer wordt er gehandhaafd? 

 

Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoordt. 

 

5 11 Op blz 5 van het procesvoorstel wordt € 17.920 geraamd 

voor 112 uur voor een projectmanager. Dit is € 160 per uur, 

is dit niet een buitenproportioneel tarief? 

 

De € 160 is het uurtarief wat is vastgesteld voor een 

projectmanager. 

 

 


