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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 De provincie gaat over de N243; zij is niet van zins stil 

asfalt aan te leggen op het Beemster traject. 

Wat is dan de zin om in te gaan op het verzoek van de 

Raad van State? 

 

De Raad van State heeft na de hoorzitting aanleiding 

gehad om de zaak te heropenen, maar ziet daarbij tevens 

aanleiding om de zaak efficiënt, zonder hernieuwd 

beroepsonderzoek en de daarbij formeel vereiste 

hoorzitting, af te doen door zelf in de zaak te voorzien met 

een tekstuele aanvulling.  

Om zonder hernieuwd beroepsonderzoek de zaak af te 

kunnen doen, dienen de gemeenten Alkmaar en Beemster 

schriftelijk in te stemmen met de tekstuele aanvulling.  

De zin van het verzoek is dus dat met instemming van 

beide gemeenten hernieuwd beroepsonderzoek en het 

houden van een hoorzitting over de aanvulling niet meer 

nodig is. 

 

2 RC 7 Ontbreekt in de evaluatie niet overleg over het gebruik cq 

tegengaan van plastic afval? 

 

Dit heeft de fractie PvdA/GroenLinks ertoe gebracht om het 

verzoek te doen om deze evaluatie te bespreken in de 

commissie. 

De evaluatie van de Beemster Feestweek 2019 heeft 

plaatsgevonden voor de discussie in de commissie van 26 

november 2019. Uit het stuk kan worden opgemaakt dat 

met alle organiserende partijen voor de editie 2020 het 

gesprek gevoerd blijft worden ter verbetering van de 

feestweek. Gelet op de verplichting per 2021 voor alle 

evenementen in Nederland worden de organiserende 

partijen van de Beemster Feestweek hierop gewezen. 

 

3 RC 10 Als alle muren volgens de ‘klampmethode’ zijn gemetseld 

en die methode levert onvoldoende stabiliteit op, hoe kunt 

Er zitten veel verschillen in hoogte en lengte van de 

wanden rond het MFC, tevens verschilt ook de locatie. de 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

u dan spreken van ‘zwakke plekken’? Dan zijn alle muren 

toch in hun geheel (te) zwak? 

 

toegepaste methode kan op de ene locatie voldoende zijn 

terwijl het op de andere plekken niet voldoende is. Zo zien 

we dat vooral rond de schoolpleinen de wanden het 

begeven. Deze wanden worden anders belast dan de rest 

van het pand. 

 

4 RC 12 Levert in Beemster het betalen van het abonnementstarief 

onoverkomelijke problemen op voor de minima? 

 

Het Rijk heeft geharmoniseerd en gezorgd dat alle 

inwoners in Nederland niet meer dan € 19,00 per maand 

aan eigen bijdrage Wmo betalen. Voor inwoners die dit niet 

kunnen betalen bestaat er een mogelijkheid tot 

compensatie middels het Optimaal 3 pakket van Zilveren 

Kruis. 2020 is het laatste jaar dat er met de collectieve 

aanvullende verzekering van Zilverenkruis wordt gewerkt. 

Hoe de zorgverzekering voor de minima er per 2021 eruit 

komt te zien, wordt op dit moment nader onderzocht. 

Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de eigen 

bijdrage CAK voor de mensen met een laag inkomen voor 

Beemster. 

 

5 RC 15 Hoeveel Beemster kinderen maken gebruik van  het 

leerlingenvervoer? 

 

31 leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer. 

6 RC 15 Is er een eigen bijdrage verschuldigd volgens het 

abonnementstarief? 

 

De ouders/verzorgers zijn een eigen bijdrage verschuldigd, 

indien inkomen hoger is dan € 26.550 en als hun kind naar 

een basisschool of speciale basisschool gaat (bijv Plankier 

of Tangram). Er is geen eigen bijdrage verschuldigd voor 

leerlingen in het speciaal onderwijs. 

 

 


