
TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) 

 

DATUM VERGADERINGEN: 10 juli 2018 FRACTIE: BPP DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 2 juli 2018 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

 RC 3 Opmerking tekst: in de besluitenlijst staat dat deze van 19 

mei is. Dit moet 19 juni zijn. 

 

Deze typefout (in de besluitenlijst van de raad) is bij het 

lezen van deze vraag direct herstelt. 

1  Wij hebben een vraag over de vergadering van 9 juli 

(hiervoor hebben we geen technische vragen formulier 

ontvangen). In de nieuwsbrief van Beemster en in de  

Binnendijks van 30 juni / 1 juli staat de vergadering van 9 

juli aangekondigd. Hierbij staat dat de agenda op de 

website te vinden is. Wij hebben tijdens ons fractieberaad 

maandagavond 2 juli gekeken op de website daar is de 

agenda voor de extra raadsvergadering niet te vinden. 

Voldoet u hiermee wel aan het tijdig openbaar maken van 

een vergadering van de gemeenteraad? 

 

De agenda en stukken zijn op 28 juni voor de raadsleden 

beschikbaar gemaakt. Hiermee is de oproep voor deze 

vergadering en zijn de stukken tijdig aan de leden 

verstuurd.  

 

 

 

  

2 RC 6 Wie is de verhuurder van de ruimte die Forte huurt in het 

MFC? 

 

De gemeente is eigenaar / verhuurder van het 

oorspronkelijke kinderdagverblijf. Daarnaast huurt Forte 

een ruimte van het wijkcentrum. 

3 RC 6 

 

Wie is de eigenaar van deze ruimte? Zie vraag 2. 

4 RC 6  Wat is de huurprijs per maand van deze ruimte? 

 

Ca. 2.250 euro per maand 

5 RC 6 In het raadsvoorstel staat niet waar de noodlokalen 

geplaatst gaan worden.  

 

Dat klopt. Dat is ook niet relevant voor de vraag aan de 

raad om hiervoor budget toe te kennen. Het college en het 

schoolbestuur zorgen tezamen voor de keuze van de 

locatie van de lokalen. 

 

6 RC 6 Wat was concreet de spoedaanvraag van Opspoor? 

 

Uitbreiding van lokalen in verband met stijgende 

leerlingenaantallen. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

7 RC 10 Wat zijn tot nu toe de ervaringen in dit overgangsjaar m.b.t. 

de peuteropvang? 

 

Zoals ook in de raadsbrief over het overgangsjaar staat 

vermeld, is er voor de peuteropvang niets veranderd. De 

opvang zelf is jaren geleden al geharmoniseerd, maar de 

subsidiëring van de gemeente moet nog aangepast worden 

naar de nieuwe wet- en regelgeving. Het overgangsjaar was 

juist noodzakelijk om continuïteit te bieden aan de 

peuteropvang en de bedrijfsvoering ervan niet te hinderen. 

Ondertussen heeft de gemeente – samen met Buitenhek 

Consultancy – onderzoek gedaan naar de wijze van 

subsidiëring, om peuteropvang ook in de toekomst mogelijk te 

maken. De verordening die hieraan ten grondslag komt te 

liggen, wordt na de zomer aan de raad gepresenteerd.   
 

8 RC 10 Zijn hierin ook opvallende zaken te benoemen? 

 

Uit het onderzoek zijn een aantal adviezen naar voren 

gekomen die uitgewerkt worden in de verordening en aan u 

gepresenteerd in het raadsvoorstel.  
 

9 RC 11 De raad heeft eerder een voorbereidingskrediet voor de 

gebiedsontwikkeling bij de Blauwe Morgenster gegeven. 

Hoe wordt dit krediet bij dit voorstel betrokken? Dit omdat 

er naar ons inziens enige overlap is. 

 

De kredietaanvraag van € 80.000 staat los van de 

campusvorming.  

De kredietaanvraag van de campus staat los van deze 

aanvraag maar de campus is wel onderdeel van dit project. 

10 RC 14 Er is afgelopen tijd een wijziging in inrichting van kavel 

tegenover Middenweg 32. Hoe zit dit met de 

afstandsregels? 

 

De zorgboerderij betreft een milieugevoelige functie. 

Daarbij dient rekening te worden gehouden met mogelijke 

bestaande (agrarische) bedrijvigheid in de nabij omgeving. 

Op het dichtstbijzijnde gelegen perceel Middenweg 33 was 

een agrarisch bedrijf (veehouderij) gevestigd. Op dit 

perceel heeft zich inmiddels een ander (niet-agrarisch) 

bedrijf gevestigd. Er heeft een wijziging in de indeling van 

het perceel (plaatsing opslagloods) plaatsgevonden. Deze 

heeft echter geen consequenties voor de zorgboerderij 

aangezien de afstandseisen hier geen rol spelen. 

 


