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1. RC  6    

N.a.v. 

besluitenlijst 

11-2-2020, 

agendapunt 

6 

De toezegging dat nader gesproken kan worden over de 

aanvang en aanpak van georganiseerde ondermijnende 

criminaliteit staat niet op de toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst is nog niet aangepast op deze 

vergadering. De betreffende toezegging wordt binnenkort 

aan het overzicht toegevoegd. 

2.  

 

RC 5 

Reg.nr. 

1460040 

Wat bedoelt u met “fout” parkeren  bij oplossingsrichtingen 

op blz 2? 

 

Parkeren van vrachtwagens en trailers dient zoveel 

mogelijk op eigen terrein te worden gedaan. Veel 

vrachtwagens, trailers en andere vervoersmiddelen, ook 

van bedrijven die elders zijn gevestigd, staan echter 

(geregeld langdurig) geparkeerd op de Insulindeweg en 

Bamestraweg. Dit heeft een negatieve uitwerking op zowel 

uitstraling als veiligheid. We zoeken naar alternatieve 

oplossingen en we handhaven waar dat mogelijk is. 

 

3 RC 5 Wat is de relatie met de nog vast te stellen dorpsvisie 

Middenbeemster? 

 

De input van ondernemers tijdens het ontstaan van het 

revitaliseringsplan is meegenomen in het opstellen van de 

dorpsvisie. Andersom zijn prioriteiten, die aangegeven zijn 

bij de inspraakavonden (in het kader van de dorpsvisie), 

meegenomen in het raadsvoorstel voor revitalisering. 

De nu voorgestelde kleinschalige maatregelen zijn niet 

afhankelijk van de ontwikkelopgave vanuit de dorpsvisie. 

Hier is bewust voor gekozen. Grootschaliger maatregelen 

die voortvloeien uit het parkeer- en verkeersonderzoek en 

uit de vast te stellen dorpsvisie zijn in dit voorstel nog niet 

aan de orde. 
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4 RC 5 Uitvoering verkeer- en parkeergelegenheid Insulinde. Is 

hier rekening gehouden met de recent verleende 

omgevingsvergunning?  Dit n.a.v. de nog niet 

beantwoordde  vraag. 

 

Het raadsvoorstel adviseert een verkeers- en 

parkeerrapport uit te voeren. Hierop zal de verlening van 

de omgevingsvergunning van toepassing zijn. De nieuwe 

parkeersituatie zal in het onderzoek worden meegenomen. 

5 RC 7  

Reg.nr. 

1499149 

Wanneer mogen wij de eerder uitgestelde technische 

voorlichting van de woonruimteverdeling ontvangen? 

 

De aanvankelijk bedachte technische toelichting voor de 

raads- en commissieleden van Purmerend en Beemster is 

niet doorgegaan omdat de toegevoegde waarde hiervan 

naderhand onvoldoende is gebleken afgezet tegen de 

tijdsinvestering die dit van de leden vergt en in het verdere 

proces, waaronder de opiniërende bespreking in de 

commissie, er voldoende gelegenheid is om eventuele 

onduidelijkheden weg te nemen. 

 

De voor deze bijeenkomst gemaakte presentatie zal aan de 

raad worden verstuurd. 

  

6 RC 7  Wat is erop tegen om de  ruimte voor spoedzoekers te 

verruimen boven de 50% t.o.v. de zittende huurders? 

Het voorstel is om maximaal 50% van het aanbod te 

labelen voor huishoudens in spoedomstandigheden. Dit om 

te voorkomen dat de ‘gewone’ woningzoekende, die niet 

urgent is of in één van de drie genoemde 

spoedomstandigheden verkeert, ook een redelijke kans 

blijft maken op een (andere) woning. Wanneer meer dan 

50% van het aanbod voor spoedzoekers wordt gelabeld 

nemen de kansen van de ‘gewone’ woningzoekende verder 

af. 

 

Overigens krijgen in het voorstel kleine gemeenten (w.o. 

ook Beemster) met een vrijkomend aanbod van minder dan 

50 woningen per jaar de ruimte om enigszins af te wijken 

van de 50%-norm als er lokaal knelpunten ontstaan. Zij 

kunnen dan besluiten het ene jaar wat minder woningen te 
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labelen voor spoedpunten dan in het andere jaar (zie ook 

blz. 17 van het voorstel). 

 

7 Raad 5 

Reg.nr. 

1500447 

Om tot een goed besluit te komen willen wij graag weten 

wat  de Raad van Purmerend hierover heeft besloten? 

 

De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 februari 

2020 besloten om alle aanbevelingen van de 

rekenkamercommissie over te nemen. 

 


