
Technische vragen over in de raadscommissie of de gemeenteraad van Beemster geagendeerde onderwerpen  

 

DATUM VERGADERINGEN: 10 maart 2020 FRACTIE: VVD DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 1 maart 2020 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Revitalisering bedrijventerreinen Bamestra en Insulinde -> 

wij missen in het raadsbesluit het investeringsbedrag van 

64K Euro door gemeente Beemster. Graag het bedrag erbij 

vermelden, zoals wij dat gewend zijn.  

  

Dit bedrag is alsnog opgenomen in het ontwerp 

raadsbesluit. 

2 RC 7 Nieuwe woonruimteverdeling -> Kunt u aangeven hoeveel 

verhuisbewegingen er zijn in de sociale huursector in  

Beemster per jaar over de afgelopen jaren?  

 

2015: 43 

2016: 50 

2017: 30 

2018: 68 (waarvan 20 nieuwbouw) 

2019: 40 

 

3 RC 7 Idem -> u stelt dat de objectieve beoordeling van 

spoedomstandigheden bij 1 centraal punt/ team wordt 

belegd. Wij lezen dat dit nog onderwerp van gesprek is ten 

tijde van dit vergaderstuk maar kunt u met ons de recente 

informatie hierover delen? 

 

Hierover is nog geen nadere informatie bekend. 

4 RC 7 Idem -> Onze prestatieafspraken 2018-2021 stelt dat wij 

“de lokale voorrang van 25% inzetten bij nieuwe sociale 

huurwoningen om zo inwoners van Beemster voorrang te 

geven en doorstroming op gang te brengen.” 

 

Kunt u een getallen voorbeeld geven waarop die 25% 

betrekking heeft – op het aantal respondenten op ee 

sociale huurwoning, op het aantal beschikbare sociale 

huurwoningen of .. (anders) ? 

 

 

In 2018 zijn de 20 nieuwe huurwoningen van 

Wooncompagnie in De Keyser allen met voorrang 

toegewezen aan Beemsterlingen. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

5 RC 7 De nieuwe woonruimteverdeling heeft als uitgangspunt dat  

50% van de woonruimte voor gewone woningzoekenden is  

en 50% voor spoed/urgenten.  

 

Hoe staan deze % tegenover de lokale voorrangsregel dat 

gemeente Beemster 25% van haar sociale woningvoorraad 

mag toewijzen aan eigen inwoners? 

Kunt u een voorbeeld uitwerken waarin al deze % zijn mee 

genomen zowel voor Beemster als voor de regio. 

 

Een woning die gelabeld wordt met ‘inzet spoedpunten’ kan 

tegelijkertijd ook gelabeld worden met ‘voorrang voor 

Beemsterlingen’. Dan krijgt een Beemsterling met 

spoedpunten voorrang op inwoners uit andere gemeenten. 

 

Dit geldt ook voor de andere helft van het aanbod, dat niet 

gelabeld wordt met ‘inzet spoedpunten’. De ene labeling 

sluit dus niet de andere uit. Een woning kan ook meerdere 

labels krijgen. 

6 Raad  Ingekomen stuk 13 -> toezicht WMO verandert van GGD 

ZW naar GGD A’dam. 

1) Kunt u aangeven waarom Beemster niet verder gaat 

met deze WMO toezichtfunctie bij onze partner GGD 

ZW?  

2) Kunt u aangeven waarom gemeenten Zaanstad en 

Edam-Volendam als enige twee in regio ZW wel de 

toezichtfunctie WMO bij onze partner GGD ZW laat? 

3) Het nieuwe convenant met GGD A’dam is niet 

opzegbaar. Wat gebeurt er in de situatie dat u niet 

tevreden bent na het evaluatie moment? 

 

Deze vragen zullen schriftelijk worden beantwoordt. 

 


