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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 Raad 5 Ingekomen stuk 5: leerlingenprognose blz 16 over 

ruimtebehoefte -> Door de afdeling Vastgoed is het 

volgende gecommuniceerd aan ouders van 

basisschoolleerlingen in ZOB:  

“Op de inloopavond van 19 november 2018 is met u 

gesproken over 2 mogelijke locaties voor uitbreiding van de 

Bloeiende Perelaar (BP) nl in Nieuwe Tuinderij Oost en 

naast voetbalvereniging ZOB. Na die informatie avond is er 

bestuurlijk overleg ingepland tussen gemeente en 

schoolbestuur waarna het college en dan de raad aan zet 

is om een besluit te nemen.”  

 

Onze vragen: 

1. Wat is de huidige status van de huisvesting/uitbreiding 

van de Bloeiende Perelaar. Dit ten aanzien van de 

toezegging aan de gemeenteraad voor gebruik van en 

financiering voor 4 noodlokalen voor 2 schooljaren.  

2. Zijn alle voor- en nadelen die opgehaald zijn bij de 

ouders op 19 november inmiddels besproken in 

bovengenoemd bestuurlijk overleg en is er een 

variant/locatie gekozen? Kunt u ons nader informeren. 

 

Dit is een vraag naar aanleiding van een ingekomen stuk 

bij de raad. Het college komt op een later moment op de 

huisvesting van De Bloeiende Perelaar bij de raad terug 

om u dan zo goed mogelijk hierover te (kunnen) 

informeren.  

 

2 Raad 5 Ingekomen stuk 5: leerlingenprognose blz 16 over 

ruimtebehoefte -> Indien u gekozen heeft voor de variant 

huisvesting naast voetbalvereniging ZOB. Op dat gebied 

(bekend als uitleglocatie ZOB II) ligt de WvG (Wet 

voorkeursrecht Gemeenten) die afloopt in november 2019. 

Voor die tijd dient de gemeenteraad een visie vast te 

Ons antwoord op vraag 1 geldt ook voor uw vragen over 

het uitleggebied ZOB II.  
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stellen voor deze uitleglocatie.  

 

Onze vragen: 

1. Heeft u een globale tijdlijn / planning voor deze 

visievorming?  

2. Indien ja, hoe ziet die eruit?  

3. Wat is het tijdspad van oplevering van de eerste fase 

van De Nieuwe Tuinderij Oost? Loopt dat gelijk met 

oplevering van extra huisvesting voor de Bloeiende 

Perelaar? Het is immers niet wenselijk als nieuwkomers 

in die wijk hun kinderen in een andere gemeente naar 

school moeten laten gaan.  

 

3 Raad 5 Ingekomen stuk 5: leerlingenprognose blz 16 over 

ruimtebehoefte.  

Is het verplaatsen van groep 8 naar Kwadijk een optie om 

te overwegen?  

Dat gebouw staat deels leeg en groep 8 kan veilig over een 

vrij liggend fietspad naar Kwadijk. Hiermee komt ruimte vrij 

in het MFC en wordt groep 8 logistiek voorbereid op het 

vervolgonderwijs.   

 

Ook op deze vraag komt het college terug bij de raad in het 

kader van het onderwerp huisvesting van De Bloeiende 

Perelaar. 

4 Raad 5 Ingekomen stuk 5: leerlingenprognose blz 16 over 

ruimtebehoefte. 

Kunt u de huidige huisvestingssituatie van  basisschool De 

Blauwe Morgenster in Middenbeemster duiden. U bent al 

eerder met omwonenden en het schoolbestuur zelf in 

gesprek geweest maar door dit project mee te nemen in de 

te ontwikkelen dorpsvisie Middenbeemster, komt er tot eind 

dit jaar geen concrete aanpassing. Kan het schoolbestuur 

de huidige huisvestingsuitdagingen nog even “aanhouden” 

of is er nu paniek?  

 

Een beantwoording van deze vraag volgt nog. 
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5 RC 6 RKC rapport “woonbeleid”-> kent u bijgaand artikel over 

* 1M Euro onderzoekssubsidie die het kabinet ter 

beschikking stelt voor “initiatieven waarbij ouderen 

gemeenschappelijk gaan wonen en waarbij ook zorg 

mogelijk is”.  

* 56M Euro waarvoor de overheid borg wil staan voor 

leningen die deze woonvormen moet ontwikkelen en 

bouwen. 

Indien ja, komt gemeente Beemster / de Beemster 

Compagnie in aanmerking hiervoor? 

En stelt gemeente Beemster / de Beemster Compagnie 

grond ter beschikking hiervoor? 

 

Deze vraag is door de portefeuillehouder in de vergadering 

mondeling beantwoord. De strekking van dit antwoord was: 

Ja, daarmee zijn wij bekend. 

Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling 

Wonen en Zorg (SWZ) moet de initiatiefnemer van een 

dergelijk ‘woonzorgarrangement’ voldoen aan een aantal 

voorwaarden (zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-

swz/voorwaarden-swz). Zo moet het gaan om een 

bewonersinitiatief. Als zodanig komen de gemeente of De 

Beemster Compagnie niet rechtstreeks in aanmerking. Wel 

kunnen zij bewonersinitiatieven of initiatieven van sociale 

ondernemers faciliteren.  

De gemeente benadert bewonersinitiatieven altijd positief 

en zal dergelijke initiatieven onderzoeken op 

mogelijkheden, zoals ten aanzien van de financiële en 

planologische aspecten. 

  

6 RC 6 RKC rapport “woonbeleid”-> Wat gebeurt er met entiteit de 

Beemster Compagnie na fusie op 1-1-2022?  

 

De gemeente en BPD hebben een samenwerkings-

vereenkomst (SOK) m.b.t. nieuwbouwontwikkelingen in De 

Keyser en De Nieuwe Tuinderij. Beide ontwikkelingen 

worden binnen de vof gerealiseerd, ook na 1-1-2022. 

Daarnaast heeft de raad de intentie uitgesproken ook het 

plangebied ZOB II binnen De Beemster Compagnie te 

willen ontwikkelen, wat zeker ook na 1-1-2022 afspeelt. 

 

7 RC 6 RKC rapport “woonbeleid”-> een van de aanbevelingen is 

de borging van de huidige kennis aan de kant van 

gemeente Beemster in de VOF entiteit Beemster 

Compagnie. Hoe borgt u die kennis nu en hoe doet de 

nieuwe gemeente dat straks na de fusie? 

 

De aanbeveling is om de kennis die ingehuurd wordt in de 

Beemster Compagnie te borgen in het ambtelijk apparaat 

van de gemeente Purmerend. Hiertoe worden er op diverse 

disciplines ambtenaren van Purmerend betrokken in de 

dagelijkse werkzaamheden. Voor de feitelijke inbedding in 

de organisatie van Purmerend is nog niet bekend hoe dit 

zal verlopen. Hierover zal op termijn het gesprek gevoerd 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz/voorwaarden-swz
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz/voorwaarden-swz
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz/voorwaarden-swz
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moeten worden in het licht van de harmonisatie naar de 

fusie toe. 

 

8 RC 7 Kadernota 2020 GGD -> u stelt dat de verhoging aan lonen 

van Euro 26K wordt meegenomen in onze begroting 2020. 

Moeten wij dit hele bedrag toevoegen of hadden wij zelf al 

een indexatie ingecalculeerd en wordt niet de hele 26K 

Euro toegevoegd? Met andere woorden; hebben wij wel of 

geen jaarlijkse indexatie in onze begrotingen staan voor 

verbonden partijen en/of GR partners als VrZW, HVC, GGD 

etc ? 

 

Wij hadden voor de gemeente Beemster al een indexatie in 

de begroting staan, maar conform de kaderbrief 2019 was 

dat een percentage van 2% loon- en 1% prijscompensatie. 

9 RC 9 Verordening jeugdhulp Beemster 2018 -> op blz 3 van 4 

van het besluit staat in de nieuwe tekst als laatste regel bij 

art. 3.12.6 een typo. De ze wet moet zijn deze wet. 

 

U stelt dat het wijzigen van dit besluit geen geld kost. In art 

3.12.6 geeft u aan dat u een toezichthouder rechtmatigheid 

aan stelt. Wie betaalt deze inzet dan? 

 

De typefout wordt hersteld. 

 

Met de beschreven toevoeging aan de verordening wordt 

slechts de mogelijkheid vastgelegd om een dergelijke 

functie in te zetten.  

Na vaststelling van de verordening wordt dit aan het 

college voorgelegd. Ten behoeve van dit collegevoorstel 

wordt (ook) de mogelijkheid onderzocht om de functie 

binnen de bestaande formatie in te vullen.  

 

10 RC 11 Vaststellen P&H (Preventie en Handhavingsplan) alcohol 

Beemster 2019-2022 -> U geeft aan dat de lokale notitie 

Gezondheidsbevordering altijd gelijk op loopt met het P&H 

plan. Echter, de notitie loopt van 2019 tot 2021 en het P&H 

plan loopt van 2019 tot 2022 ? Dat loopt toch niet gelijk op? 

 

Dat klopt. De notitie gezondheidsbevordering voor de 

Beemster is nog niet vastgesteld. We zullen hier aandacht 

aan besteden. 

11 RC 11 Vaststellen P&H plan alcohol Beemster 2019-2022 -> Op 

pag. 25 van het P&H is in tabel 2 te zien dat er een 

duidelijke daling is in handhavingsactiviteiten; in 2017 was 

er zelfs geen enkele handhavingsactiviteit en in 2018 

slechts 1 waarschuwingsbrief. Tevens staat op pag. 5 dat 

Deze zaken staan los van elkaar. In 2017 en 2018 hebben 

we steekproeven verricht naar de naleving van de 

leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol. Bij 

geconstateerde overtredingen is een informele 

waarschuwing gegeven. Bij evenementen, zoals de 
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de toezichthouders de afgelopen jaren zichtbare 

verbeteringen hebben waargenomen op de evenementen. 

Ook wordt daar veel meer dan voorheen gevraagd een 

geldig ID te tonen. Hoe verklaart u dit in combinatie met de 

geconstateerde daling van de naleving door de 

commerciële en para-commerciële horeca? 

 

 

Beemsterfeestweek, wordt gericht toezicht gehouden op de 

verstrekking van alcohol aan jeugd. 

12 RC 11 Vaststellen P&H plan alcohol Beemster 2019-2022 -> Als 

communicatie plan wordt onder andere gedacht aan een 

interview met de burgemeester in De Binnendijks en het 

NHD en een brief van de burgemeester aan 16- en 17 

jarigen. Welk effect verwacht u dat een oproep door een 

burgemeester heeft op deze doelgroep? Op welke basis 

wordt verwacht dat deze aanpak het meest effect zal 

hebben? Verwacht u niet dat een dergelijke oproep meer 

effect zal hebben wanneer deze wordt gedaan door iemand 

waar deze leeftijdscategorie zich mee identificeert, zoals 

bijvoorbeeld een bekende vlogger? Is de afdeling 

communicatie hier ook bij betrokken? 

 

Dit is een bestuurlijke keuze. We vinden het belangrijk om 

zoveel mogelijk aandacht te genereren voor een 

verantwoorde omgang met en verstrekking van alcohol aan 

jeugd in de gemeente Beemster. Wij verwachten dat dit 

middel, in combinatie met andere communicatiemiddelen, 

de bekendheid van de gemeentelijke aanpak van het 

terugdringen van alcoholgebruik hiermee wordt vergroot. In 

samenwerking met communicatie wordt dit verder 

vormgegeven. 

13 RC 11 Vaststellen P&H plan alcohol Beemster 2019-2022 -> De 

voornoemde brief van de burgemeester zullen de 16- en 17 

jarigen ontvangen voorafgaand aan de Beemster 

Feestweek. Op pag. 25 is te lezen dat de kermis in de 

Middenbeemster (samen met die in Westbeemster en de 

harddraverij) het belangrijkste evenement is waar alcohol 

wordt gedronken door jongeren. Tevens staat op pag. 5 dat 

de toezichthouders de afgelopen jaren zichtbare 

verbeteringen hebben waargenomen op deze 

evenementen. Ook wordt er veel meer dan voorheen 

gevraagd een geldig ID te tonen. Waarom wordt er toch 

voor gekozen op dat moment deze brief te versturen? 

Zie antwoord op de vorige vraag. 
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Omdat tijdens evenementen de verstrekking zoals in het 

plan staat al “redelijk tot goed op orde” is, denkt u dan niet 

dat er meer resultaat te verwachten zal zijn op andere 

momenten? 

 

14 RC 11 Vaststellen P&H plan alcohol Beemster 2019-2022 -> 

Tijdens voorgaande jaren werd er tijdens de feestweek niet 

alleen door (enkele) minderjarigen thuis ‘ingedronken’, ook 

gingen zij gedurende de avond naar huis om daar drank in 

te schenken om vervolgens met een vol glas weer op de 

kermis te kunnen staan. Er is zelfs melding gemaakt van 

een auto die vermoedelijk voor datzelfde doeleinde werd 

gebruikt. Zoals u zelf ook aangeeft, spelen de normen en 

waarden van ouders hierin een belangrijke rol. Verwacht u 

dat de ouders die dit gedrag toelaten c.q. faciliteren de 

voorgestelde “relevante kanalen” zullen opzoeken voor 

“voorlichting over een adequate opvoedstijl” en 

“opvoedvragen rond alcoholgebruik”? Zijn de ouders die 

deze kanalen opzoeken niet juist die ouders die al bewust 

met dit onderwerp bezig zijn? Hoe zorgt u ervoor dat deze 

informatie bij de juiste doelgroep komt? En hoe gaat u dit 

monitoren? 

 

Brijder Jeugd en de GGD Zaanstreek-Waterland besteden 

namens de gemeente Beemster aandacht aan voorlichting 

aan jeugd en ouders. Deze vraag wordt verder uitgezet bij 

collega’s van het team Maatschappelijke Ontwikkeling. 

 

Politiek vraag. 

Er zijn verschillende kanalen om ouders te bereiken.  

Brijder Jeugd en de GGD Zaanstreek-Waterland besteden 

namens de gemeente Beemster aandacht aan voorlichting 

aan ouders en jeugd. In groep 7 wordt met alle ouders en 

kinderen gesproken over alcoholgebruik. Hiermee wordt 

bijgedragen aan de bewustwording van ouders en kinderen 

over de risico’s van alcoholgebruik. Sommige ouders 

zoeken zelf informatie of ondersteuning. Andere ouders 

worden actief benaderd.  Brijder Jeugd en de GGD 

Zaanstreek-Waterland zijn hierin gespecialiseerd en 

leveren lokaal maatwerk. 

15 RC 11 Graag het onderzoek van GGD Zaanstreek-Waterland en 

het onderzoek met de steekproeven naleving leeftijdsgrens 

verkoop alcohol in Beemster 2017 en 2018 beschikbaar 

maken. 

 

De bedoelde onderzoeksresultaten zijn aan de stukken 

toegevoegd. Dit zijn: het Tabellenboek Jeugdmonitor 

Emovo Beemster 2015-2016 jongeren en de brief aan de 

raad van 26 maart 2019 mbt de nalevingsonderzoeken 

DHW. 

 

 


