
 
 

 
 
 

AMENDEMENT 

 

Raadsvergadering van: 19 mei 2021 

  

Behorende bij agendapunt:  

  

Onderwerp: Plan van Aanpak uitvoering dorpsontwikkelingsvisie van 

Middenbeemster, behoud en Ontwikkeling van Collectieve 

Eerstelijnszorg bij Tobias de Coeneplein 

  

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 4 mei 2021,  

 

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde 

gemeenteraad Beemster 2018, 

 

Overwegende dat:  

1. Na het algemeen erkennen van het belang van behoud en ontwikkeling van de 

eerstelijnszorg in Middenbeemster na het eerder afkeuren in meerderheid van de 

ontwikkelstrategie voorgesteld door het college. 

2. Wat uitgemond is in een initiatiefvoorstel, gesteund door alle partijen om het 

voldongen feit van het stagneren van de uitwerking van de dorpsontwikkelingsvisie 

van Middenbeemster te repareren 

3. Waarbij de toezegging is gedaan dat alle door de raad ingebrachte zaken (middels 

moties of amendementen) betrokken zou worden.  

4. Wat het college de gelegenheid heeft gegeven om tot een verbeterd voorstel te 

komen en de directe kansen voor een gezondheidscentrum, zoals geuit door de 

gemeenteraad, binnen een jaar tot ontwikkeling te brengen. 

 

Constaterend: 

1. Het nu voorliggende voorstel van het college onvoldoende garanties biedt dat 

hetgeen de meerderheid van de gemeenteraad meende te bereiken met het 

initiatiefvoorstel, wordt bereikt.  

2. Er luisterend naar Beemster Gezond, deze partij in een onmogelijke positie komt 

waardoor deze binnen afzienbare tijd uiteen zal vallen. 

3. Het niet reëel is te veronderstellen dat dit met de huidige accommodatie en 

beperking wel met andere zorgaanbieders wordt opgevangen. 

4. Er dus voor de gezondheidszorg in Beemster een noodsituatie kan ontstaan 

waarbij zeer ongewis is of het huidige aanbod de komende jaren kan worden 

gecontinueerd en of de gewenste uitbereiding met een apotheek binnen afzienbare 

tijd kan worden gerealiseerd, waarbij het inwonersaantal van Beemster groeit en de 

zorgopgave groter wordt door vergrijzing en toename van chronische ziektes.  

5. In het besef dat deze discussie met Beemster Gezond en gemeente Beemster op 

basis van zeer concrete plannen en met impliciete instemming, reeds 6 jaar 

voortschrijdt en het er naar uit ziet met het huidige voorstel dat dit nog wel 5 tot 10 

jaar kan duren voor er een nieuwe definitieve vestiging beschikbaar is. 



6. Dat als wij als gemeente Beemster wat de gezondheidszorg aangaat geen besluit 

nemen, dit een onderwerp wordt voor de nieuwe gemeenteraad van Purmerend.  

7. In de wetenschap dat de gemeenschap in grote getallen door haar inbreng in de 

dorpsontwikkelingsvisie en in een door Beemster Gezond uitgevoerde enquête 

vierkant achter het behoud en ontwikkeling van een collectieve eerstelijnszorg op 

de Tobias de Coeneplein staat.  

8. Dat alleen met een nadrukkelijk vastgelegde intentie van de huidige gemeenteraad 

dit kan worden geborgd. 

 

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor: 

 

Beslispunt 2 van het ontwerp raadsbesluit luidende:  

“Het college opdracht te geven de activiteiten benoemd onder het kopje ‘tussentijdse 

kansen/ontwikkelingen’ ten uitvoer te brengen en daarover - zoals voorgesteld - 

periodiek te rapporteren” 

 

te wijzigen in: 

 

“2a. Het college opdracht te geven binnen een jaar (vóór 1 juni 2022) te komen tot 

een definitieve toekomstbestendige oplossing voor eerstelijnszorg door inzet 

van gemeentelijk vastgoed, zijnde de bibliotheek, en daarover periodiek te 

rapporteren. 

2b. Het college opdracht te geven de in het raadsvoorstel genoemde activiteiten 

onder het kopje ‘tussentijdse kansen/ontwikkelingen’ voor de 

gemeentehuislocatie ten uitvoer te brengen en daarover - zoals voorgesteld - 

periodiek te rapporteren.” 

 

 

Fractie 

 

 

BPP     

 


