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1 RC 5 De economische visie laat vooral een trend zien vanuit 

de huidige stand van zaken. Een duidelijke relatie met 

bijvoorbeeld de klimaat en energie opgave zit niet in de 

visie. Is aan te geven hoe we daar vanuit de visie aan 

willen werken? 

 

Het behelst een economische visie en is dus vooral gericht op 

de “economie”. De visie is ook 1 van de bouwstenen voor de 

omgevingsvisie. In de omgevingsvisie komen straks alle 

opgaven bij elkaar tot een integraal verhaal. 

Overigens is in de visie circulair als 1 van de pijlers genoemd. 

 

2 RC 5 Als de visie er ligt komt het aan op uitwerking hiervan. 

Kunt u aangeven of er ook een uitvoeringsdocument 

komt? En hoe wordt dit vorm gegeven in de 

gemeentelijke organisatie? 

 

De visie wordt vertaald naar concrete acties in een 

uitvoeringsagenda. Deze wordt opgesteld door ambtenaren 

samen met ondernemers (koplopers) uit beide gemeenten. De 

uitvoeringsagenda zal voor de zomer gereed komen en door 

het college worden vastgesteld. 

 

3 RC 6 Klopt het dat de sloot naast het appartementencomplex 

een kopergravure sloot is? Zo ja, dan kan er binnen 7,5 

meter toch niet gebouwd worden? En waarom hier wel? 

 

Beantwoording 8 maart 2021: In het vastgestelde 

bestemmingsplan van De Keyser is dit reeds zo opgenomen 

en besloten door de raad. Deze wijziging van het 

bestemmingsplan wijkt hier niet vanaf, maar volgt het 

oorspronkelijke bestemmingsplan. 

 

4 RC 6 Voor welke doelgroep gaat PGB bouwen? Huur of 

koop? Indien huur, sociale huur? 

 

Beantwoording 8 maart 2021: Er worden 15 appartementen 

gerealiseerd, allen bestemd voor de middel dure en/of dure 

huur. Daarnaast heeft de Protestantse Gemeente Beemster de 

mogelijkheid om 3 appartementen te verkopen. 

 

5 RC 8 Door vroegsignalering hebt u de afgelopen jaren meer 

inwoners met schuldenproblematiek in beeld gekregen. 

Is er ook met Beemster netwerkpartners als de 

Wooncompagnie en Woonzorg al sprake van intensieve 

contacten en korte lijnen? 

Vóór ingang van de wetswijziging in het kader van 

vroegsignalering was er reeds contact met de netwerkpartners. 

Signalen over inwoners werden al gezamenlijk opgepakt. De 

wetswijziging per 1 januari verruimt de mogelijkheden. Zo zijn 

er met de landelijk partijen convenanten afgesloten.  
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 Met de regio partijen Wooncompagnie, Woonzorg en 

Stadsverwarming zal er een overeenkomst worden afgesloten 

(deze is onderdeel van het landelijke convenant voor 

vroegsignalering). 

 

6 RC 8 Met welke netwerkpartners is er met betrekking tot 

inwoners van Beemster al sprake van contact en 

gegevensuitwisseling? 

 

Met het HOME team, GGD Jeugd en SMD (Stichting 

maatschappelijke dienstverlening).   

7 RC 8 In het Bgs wordt geregeld dat intern informatie kan 

worden opgevraagd over hulpverlening binnen bv een 

gezin met inwonende minderjarige kinderen, zodat 

adequaat ondersteuning kan worden aangeboden. 

Beperkt deze mogelijkheid zich tot de afzonderlijke 

gemeenten Purmerend en Beemster, of is nu al 

gegevensuitwisseling mogelijk? 

 

Gegevensuitwisseling is nu al mogelijk. 

8 RC 8 Aanmeldingen Beemster bij het loket schuldhulp-

verlening zijn er minder dan 10…. Wanneer start de 

preventieve aanpak voor inwoners van Beemster? 

 

Per 1 januari is deze aanpak gestart. 

9 RC 8 Zijn er actuele cijfers over het aantal kinderen dat 

opgroeit in huishoudens waar sprake is van 

problematische schulden in Purmerend en in 

Beemster? 

 

Vanuit RIS Matching ( preventie systeem) kan er later dit jaar 

relevante informatie gegenereerd worden.  

In het kader van de monitoring zullen wij de raad t.z.t.. 

informeren en een update geven. 

 

10 RC 8 In het hoofdstukje Financiën geeft u aan wat de lasten 

zullen zijn van 2 extra fte in de formatie vroegsigna-

lering. U geeft de doorbelasting via de DVO tot en met 

2024. Wij veronderstellen dat deze overeenkomst met 

de fusie per januari 2022 wordt beëindigd. Met ingang 

van 2022 zou er o.i. dus sprake moeten zijn van 1 

totaalbedrag. Klopt dat? 

Ja dat klopt. 
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11 RC 9 In de vergadering van de commissie Samenleving 04-

06-2020 is sprake van een werkgroep toegankelijkheid. 

Is deze werkgroep inmiddels opgericht en 

bijeengekomen? 

 

Navraag (ambtelijk) bij gemeente Purmerend leert dat de 

gemeenteraad van Purmerend eerst de context nader wil 

bespreken om richting te geven voor de verdere uitwerking. 

Deze bespreking is in de commissie Samenleving van de 

gemeente Purmerend op 18 maart 2021. 

 

 


