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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Van diverse kanten horen we ergernis over het afval dat 

tijdens grote evenementen zoals de Beemster kermis op 

straat achterblijft. Niet alleen op het terrein van de kermis 

zelf, maar ook in de bermen van de wegen in de directe 

omgeving. Vooral (wegwerp) verpakkingen zijn dan in 

overvloed terug te vinden. Plastic bierglazen, zakjes van 

popcorn ea versnaperingen. Twee vragen: 

1) Is het college bereid over dit probleem in overleg met de 

(horeca)bedrijven te praten over oplossingen die ervoor 

zorgen dat er veel minder afval ontstaat? (bijvoorbeeld 

statiegeld op (plastic) bierglazen)? 

2) Is het college bereid in overleg met betrokken 

(horeca)bedrijven meer (tijdelijke) afvalbakken op het 

evenementterrein en omliggende wegen te (laten) 

plaatsen? (bijvoorbeeld wegwerpafvalnetten langs 

fietspaden op bv Rijperweg etc.)? 

 

Deze vragen zullen door de portefeuillehouders in de 

commissievergadering worden beantwoord. 

2 RC 8 Ons bereiken signalen van uitval en onregelmatige 

verbinding van lijn 305 naar Middenbeemster. Heeft de 

wethouder zicht op de stiptheid  waarmee de dienstregeling 

deze zomer is uitgevoerd? 

 

Deze vraag zal door de portefeuillehouder in de 

vergadering worden beantwoord. 

3  RC 10 De oprichting van de coöperatieve vereniging NDOV-DOVA 

roept in de fractie PvdA/GroenLinks twee vragen op: 

1) Hoe wordt in deze organisatie de zorgvuldigheid in de 

omgang met de data gecontroleerd? 

2) In hoeverre  de is de gemeente  ketenverantwoordelijk 

bij eventuele problemen t.a.v. privacywetgeving? 

 

Bij de behandeling van het raadsvoorstel in de 

commissievergadering van 25 september was de 

beantwoording (door de Vervoerregio) niet beschikbaar. 

Onderstaande antwoorden zijn nadien ingekomen en op  

12 oktober 2018 doorgezet naar de raadsfracties van 

Beemster. 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

De vragen zijn na 25 september 2018 door de gemeente 

ook formeel ingebracht bij de Vervoerregio (tegelijk met de 

zienswijze). Als reactie hierop heeft de Vervoerregio 

aangegeven, dat de antwoorden (en vragen) ook worden 

verstrekt aan de regioraad ten behoeve van de 

besluitvorming over dit onderwerp in de 

regioraadsvergadering van 16 oktober.  

 

De antwoorden van de Vervoerregio op de vragen zijn: 

1) Het leeuwendeel van de data, namelijk de data over 

reisinformatie, gaat over voertuigen en dus niet over 

personen. De nieuwe organisatie verzamelt ook 

informatie ten behoeve van sociale veiligheid, en 

daarnaast verzamelt ze – zoals bijna iedere organisatie 

– informatie over het eigen personeel. De organisatie 

heeft een plan opgesteld om te voldoen aan de eisen 

die de AVG stelt, waaronder de aanstellingen van de 

specifieke functionarissen zoals een Functionaris 

Gegevensbescherming en het beoordelen of de 

verzamelde persoonsgegevens noodzakelijk zijn in de 

context van dataminimalisatie. Het actieplan is 

opvraagbaar bij de Vervoerregio. 

2) De nieuwe organisatie is een Coöperatieve Vereniging 

met Uitgesloten Aansprakelijkheid is (‘CV 

samenwerkingsverband DOVA U.A.’), zodat de leden 

niet aansprakelijk zijn voor schade bij een eventuele 

calamiteit. Mocht er desondanks een 

ketenverantwoordelijkheid zijn die samenhangt met de 

uitvoering van de taken in relatie tot de opdrachtgever, 

dan zal die lopen tot aan de Vervoerregio. De 

Vervoerregio vervult de activiteit op grond van een 

wettelijke taak met een eigen bestuur, waarin de 

gemeente geen formele bevoegdheid heeft. Daarmee 

heeft de gemeente geen ketenverantwoordelijkheid. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

 

4 RC 11  

Turap 

Op blz 17/18 van de Turap staat dat er renovatie nodig is 

van de gemeenteloods. Uitstel van de renovatie is niet 

mogelijk. Wij begrijpen hieruit dat de renovatie dit jaar gaat 

plaatsvinden. In het raadsvoorstel wordt het bedrag 

€160.000 echter niet genoemd (bv als krediet). Kunt u 

uitleggen hoe dit zit? 

 

Ja, het is juist dat de onderhoudswerkzaamheden in 2018 

zullen plaatsvinden en niet uitgesteld kunnen worden.  

Door in te stemmen met de tussenrapportage, stemt u ook 

in met het investeringskrediet. Voor de duidelijkheid zal in 

het voorgestelde raadsbesluit worden opgenomen om 

daarmee in te stemmen met dit investeringskrediet.  

 

5 RC 15 In het voorstel voor de subsidie voor peuteropvang zit een 

maximumgrens van het beschikbare geld, het 

subsidieplafond. Als dit subsidieplafond niet toereikend is, is 

de regel: wie het eerst komt, het eerst maalt.  

Kan het college zeggen of geïndiceerde en maatwerk 

kinderen in Beemster daardoor buiten de boot gaan vallen? 

 

In de berekening van het beschikbare budget is voldoende 

ruimte om de Beemster peuters opvang te bieden. Het 

principe voor het subsidieplafond is wie het eerst komt die 

het eerst maalt, maar gezien het ruime budget verwachten 

we niet dat het plafond wordt bereikt. Het streven is dat 

geen enkel kind buiten de boot valt. 

6 Raad 

ingekomen 

stukken 

 

Hoe gaat het college reageren op de nrs 8, 11 en 22, 

burgervragen mbt de insectenpopulatie? 

Deze reactie moet nog worden vastgesteld. 

 

 


