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DOELSTELLING

PFH

TRC

STAND VAN ZAKEN

START

GEREED
(oorspr)

1.1

Vervanging Gemeentelijke Basisadministratie
door de landelijke Basisregistratie Personen

JVB

LVD

De Wet Basisregistratie Personen is ingevoerd 6 januari
2014.
De Basisregistratie Personen (BRP) is een samenvoeging
van de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA)
en Register Niet Ingezetenen (RNI).
In januari 2015 is ook de bestuurlijke boete ingesteld bij
onrechtmatige bewoning en het niet inleveren van
brondocumenten.
De invoering van de BRP is afgerond.

2014

2015

1.2

Vergroting van het aantal digitale producten
dat via de website wordt aangeboden

JVB

LVD

Er wordt voortdurend onderzocht welke producten
digitaal kunnen worden aangeboden, hierbij moet
rekening gehouden worden met wet- en regelgeving en
privacy. Beemster ‘lift’ hierin mee met de ontwikkelingen
in Purmerend. Voorbeelden van nieuwe digitale
producten zijn: formulier bezwaarschrift, aanvraag
evenementenvergunning, aanmelden grofvuil en digitale
akte burgerlijke stand. In 2016 wordt de website van
Beemster vernieuwd, zodat deze beter geschikt is om
digitale producten aan te vragen. In 2016 wordt ook de
baliedienstverlening voor burgerzaken verbeterd. De
burger kan straks op een tweede scherm meekijken wat
de baliemedewerker invoert.
De belastingtaken worden in 2016 verder gedigitaliseerd,
er worden voorbereidingen getroffen voor de aansluiting

2014

2016
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op MijnOverheid.nl
Het zaaksysteem dat in 2015 is aangeschaft, wordt in
2016 in gebruik genomen. Dit systeem helpt de
gemeentes om betere (interne) regie te voeren over de
dienstverlening. We starten met circa 10
processen/producten, waaronder subsidies,
terugbelverzoeken, bezwaren. De burger kan straks 24/7
de statusafhandeling van zijn zaak digitaal inzien.

1.2.1

Zaakgerichtwerken

2.1

Adequate invoering van de decentralisaties
tot en met de transformatie binnen de
beschikbare middelen

HH

LVD

De transitie is succesvol verlopen waarbij voldoen aan de
wettelijke eisen en doorlopende zorg aan cliënten na 1-12015 prioriteit had. In de eerste helft van 2015 zijn nog
veel ‘losse eindjes”aan elkaar geknoopt. B.v. invoering
van nieuwe software. Zowel de herindicatie voor
huishoudelijke hulp als voor de AWBZ zijn gereed. De
eerste stappen naar transformatie worden gezet.

2014

2016
(2015)

2.2

Uitvoering geven aan de uitkomsten van het
onderzoek naar speelvoorzieningen in de
dorpskernen

AZ

LVD

Ter uitvoering van de uitkomsten van dit onderzoek is in
2014 bij het speelterrein in Westbeemster een nieuw
speeltoestel geplaatst. In Middenbeemster zijn 2 kleinere
speelterreinen opgeknapt in samenspraak met
omwonenden. In juni 2015 is de voetbal/basketbalkooi
in Zuidoostbeemster officieel geopend. Er moet nog een
speelterrein aangelegd worden bij nieuwbouw aan de
Dirk Dekkerstraat, in plaats van de voorgenomen Pieter
Kramerstraat. Complicerende factor daarbij is dat de
daarvoor bedoelde bestemmingsreserve inmiddels is
opgeheven.

2014

2016
(2014)

Collegewerkprogramma 2014-2018 MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

versie april 2016
-2-

2016

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

2.3

Verlaging maatschappelijke kosten met
behoud van een (versoberde)
bibliotheekvoorziening

AZ

LVD

2.4

Voortgang Maatschappelijk beleidskader

AZ

LVD

3.1

Realisatie woningbouw in De Nieuwe
Tuinderij en De Keyser in een tempo van
totaal ca. 100 woningen per jaar

DB

EK

3.2

Opstellen lijst met gemeentelijke
monumenten en bijbehorende verordening

AZ

EK
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Er zijn in de raadscommissie verschillende opties
besproken. Vervolgens is hier opiniërend met
vertegenwoordigers van de raadsfracties en de
portefeuillehouder gesproken. De gemeenteraad heeft
hierover op 20 oktober een besluit genomen.
2015 is het eerste jaar waarin volgens het
Maatschappelijk beleidskader wordt gewerkt. Het is een
periode waarin zowel de gemeente als instellingen en
inwoners moesten uitvinden hoe hun nieuwe rol eruit zag.
Dat lukt op het ene thema beter dan op het andere. Een
eerste presentatie aan de raad heeft plaatsgevonden.
Voor uitgebreide evaluatie is het nog te vroeg.

2014

2016

2014

2018

In 2014 zijn vrijwel geen woningen in aanbouw genomen,
mede veroorzaakt door de procedures tbv bestemmingsplannen Zuidoostbeemster. In 2015 zijn in De Keyser 42
woningen in aanbouw genomen en in De Nieuwe
Tuinderij totaal 93 woningen. In de Keyser zijn opnieuw
28 woningen in verkoop gebracht in 2015 en 19
woningen in maart 2016. Voor 32 woningen is de
bestemmingsplanprocedure bij de Raad van State in
2015 positief afgerond. Verkoop is gestart in maart
2016. De belangstelling is heel groot voor beide
nieuwbouwlocaties.
Hiervoor zijn middelen beschikbaar binnen de reserve
uitvoering collegeprogramma. Er wordt nog gesproken
over de wijze waarop dit in Beemster uitvoerbaar is.

2015

2018

2015

2016
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3.3

Uitvoeringsprogramma Vastgoed- en
accommodatiebeleid afronden

DB

CW

3.4

Sluitende exploitatie van het gemeentehuis

JVB

EK

4.1

Actualiseren van de huidige
Duurzaamheidsagenda en uitvoering geven
aan beleidsvoornemens

DB

CW

4.2

Uitvoering afvalinzameling door Purmerend

AZ

CW
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Als gevolg van het Uitvoeringsprogramma Vastgoed- en
Accommodatiebeleid is begin 2015 de Tarievennota
vastgesteld en wordt in 2016 geïmplementeerd.
Ook zijn wij bezig om nieuwe contracten met diverse
verenigingen en/of instellingen voor te bereiden en te
bespreken. Inmiddels zijn alle thema’s uit het
Uitvoeringsprogramma geborgd in de reguliere
werkprocessen. Op dit moment wordt gewerkt aan de
voorbereiding voor de noodzakelijke kwaliteit- en
professionaliteit slag. Dit zal de laatste fase zijn zodat het
Uitvoeringsprogramma Vastgoed- en Accommodatiebeleid afgerond zal zijn eind 2016 begin 2017.
In een werkvergadering is gesproken over de
mogelijkheden de exploitatie sluitend te krijgen. Met een
werkgroep uit de raad wordt hierover verder gesproken.
Naar verwachting wordt in mei een voorstel voor nadere
uitwerking aan de gemeenteraad voorgelegd.

2014

2016

2014

2017
(2015)

September 2015 heeft het college en raad de
Duurzaamheidsagenda en daar aan vast het
Uitvoeringsprogramma geactualiseerd vastgesteld en is
daarmee gereed. Hierna is er direct begonnen met het
activeren van de Uitvoeringsagenda welke conform en
naar wens verloopt.
Per 1 april jl. voert Purmerend de totale Afvalinzameling
van Beemster uit. De uitvoering loopt naar tevredenheid.
Begin 2016 is de inzameling PMD (Plastic, metaal en
drankverpakking) een evaluatie uitgevoerd.

2014

2016

2014

2015
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5.1

Evalueren en doorontwikkelen van het
groenbeleid en beheerplan, inclusief
verbeterplannen voor de Algemene
begraafplaats en de groenstrook Westerhem.

AZ

CW

5.2

Opzetten van een Leidraad openbare ruimte
(LIOR)

AZ

CW

5.3

Opstellen Integraal Beheerplan Openbare
ruimte (IBOR)

AZ

CW

5.4

Gezamenlijk met de omliggende gemeenten
een Basis Rioleringsplan (BRP) opstellen

AZ

CW

5.5

Aanpak van lozingen ongezuiverde bronnen

AZ

CW
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In het najaar van 2015 is het rapport Evaluatie
Groenkwaliteit- en beheerplan Groen Beemster
aangeboden aan de raad. Dit is de opmaat voor de
discussie in de raad over de Beeldkwaliteit Openbare
Ruimte Beemster welke in de zomer van 2016 een
integraal beeldkwaliteit zal gaan vaststellen. Dat biedt
inhoudelijke input voor de op te stellen integrale
beheerplannen Openbare Ruimte Beemster. Eind 2018
dienen alle beheerplannen gereed te zijn. Eind 2015 is er
gestart om de Algemene Begraafplaats Middenbeemster
en de groenstrook Westerhem een renovatie onder te
laten gaan, na en in overleg met bewoners. Beide
projecten zullen in voorjaar 2016 gereed zijn.
De LIOR is gereed en is in januari 2016 vastgesteld door
het college en in februari 2016 ter kennisname aan de
raad aangeboden. De LIOR is een van de belangrijke
instrumenten voor een betere, kwalitatief en efficiëntere
inrichting van de openbare ruimte.
Dit wordt in samenhang behandeld met de evaluatie van
het Groenkwaliteit- en beheerplan Groen Beemster. Bij de
Kadernota zijn voorstellen gedaan voor de uitvoering
hiervan.
Er zijn in 2015 verkennende gesprekken gevoerd welke
in 2016 verder vorm krijgen ter voorbereiding van de
uiteindelijke BRP.
Nog niet gestart. Zal in samenwerking met HHNK
integraal worden opgepakt.
versie april 2016
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2014

2016

2015

2018

2015

2017

2015

2018
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5.6

Realiseren overdrachtsovereenkomst
Stedelijk Water met HHNK

AZ

CW

5.7

Geprioriteerd uitvoeringsplan GVVP
opstellen, inclusief financiële paragraaf

DB

CW

5.7.1

Haalbaarheidsstudie busstation in
DB
CW
Middenbeemster, Toegankelijke bushaltes in
Middenbeemster en Onderzoek parkeren
toeristische voorzieningen
In Middenbeemster
5.7.2
Aanpassen kruising Middenweg - Klaas
DB
CW
Hogetoornlaan en kruising Rijperweg – H.M.
van Randwijklaan
5.7.3
Inrichtingsmaatregelen Middenweg
DB
CW
(zuidzijde)
In Middenbeemster
5.7.4
Inrichtingsmaatregelen Middenweg
DB
CW
(noordzijde)
In Middenbeemster
5.7.5
Onderzoek vrachtverkeer centrumgebied
DB
CW
In Middenbeemster en Onderzoek
vrachtverkeer centrumgebied
In Middenbeemster
5.7.6
Haalbaarheidstudie verbindingsweg
DB
CW
Zuiderweg - Zuiddijk (Kolkpad) en Inrichtingsmaatregelen Zuiderweg in Zuidoostbeemster
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In 2015 zijn er diverse verkennende gesprekken gevoerd
om te komen tot een overdracht overeenkomst conform
het Waterplan. In 2016 zal dit document gereed zijn.
Het Uitvoeringsplan GVVP is inmiddels gereed en
vastgesteld en wordt conform het vastgestelde
Uitvoeringsplan uitgevoerd en deze zal in 2018 gereed
zijn. Onderstaand treft u de deelprojecten aan
Studie is in concept gereed en besproken met fracties.
Eind 2015 heeft er opnieuw met de fracties een sessie
plaats gevonden i.v.m. de financiële stand van zaken. In
april zal een integraal voorstel door de gemeenteraad
beeldvormend worden besproken.
Gereed

2014

2016
(2015)

2014

2014

2015

2016

2014

2014

Wordt gestart in 2016

2016

2016

Wordt gestart in 2017

2017

2017

Wordt gestart 2016

2016

2016

Wordt gestart in 2018

2018

2018
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5.7.7
5.7.8
5.7.9
5.7.10

5.7.11
5.7.12
5.7.13
5.7.14
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Herinrichting D. Dekkerstraat
Inrichtingsmaatregelen aansluiting
Purmerenderweg - Middenpad
Herinrichting Purmerenderweg in
Zuidoostbeemster
Inrijverbod Oostdijk in Zuidoostbeemster

DB
DB

CW
CW

Als de woningbouw is gerealiseerd.
Gereed

DB

CW

DB

CW

Overleg mogelijke aanpassing busroute lijn
129
Snelheidsovergang Jisperweg in
Westbeemster
Snelheidsdisplays (aanschaf 2 displays)
Overleg
Schoolprojecten en Budget
verkeersveiligheid en parkeren

DB

CW

DB

CW

Afhankelijk van aansluiting Purmerenderweg / N244 en
realisatie woningbouw.
Planning gereed voorjaar 2016. Er wordt een zorgvuldig
communicatie traject voorbereid om in het voorjaar van
2016 het geheel te presenteren aan de direct
betrokkenen aan de Oostdijk en de directe omgeving.
In overleg met raad in samenhang met 5.7.1 en realisatie
woningbouw
Wordt gestart in 2017

DB
DB

CW
CW

Gereed
Continue proces inclusief vaststelling budget. Gereed
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2014
2018

2015

2016

2016

2018

2017

2018

2015
2014

2015
2018
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6.1

Implementatie prestatie-eisen
Bevolkingszorg op orde 2.0

JVB

EK
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Dit is door de VrZW opgepakt en wordt samen met de
overige gemeenten in Zaanstreek-Waterland uitgevoerd.

2014

2016

2015

2015
PM

2014

2016

Daarin is in 2014 al een eerste slag gemaakt. Voor opvang
en verzorging zijn de eisen helder en hieraan wordt voldaan.
Voor de eisen voor crisiscommunicatie en herstelzorg
moeten de prestatie-eisen concreet worden gemaakt, wat
voor 2016 op de agenda staat. Dit geldt vooral voor de eisen
voor crisiscommunicatie en herstelzorg. Dit zal in het kader
van Project Versterking Bevolkingszorg (strategische
landelijke agenda) samen met NHN opgepakt worden

6.2

Herziening prostitutiebeleid Beemster n.a.v.
de herziene wet Regulering Prostitutie

6.3

Verder professionaliseren Handhavingsbeleid
door middel van thema programmering en
opzetten Kwaliteitshandboek

JVB

EK

JVB/AZ

CW
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De Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche laat ook in 2016 nog op zich wachten. De
VNG heeft vooruitlopend op de wet de Model APV
inmiddels aangepast. Zo lang de wet nog niet is
vastgesteld staan we ‘in de wachtstand’. Mogelijk dat we
voor Beemster voor de nul-optie zullen kiezen, ook omdat
er momenteel geen activiteiten zijn in Beemster.
In januari 2016 is een nieuwe Nota Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving Beemster 2016-2019
vastgesteld en is ter kennisname aan de raad
aangeboden. Vervolgens is parallel hieraan een
Kwaliteitshandboek VTH en een Productenboek VTH
vastgesteld door het college en ter kennisname aan de
raad aangeboden. Hiermee is een hele belangrijke stap
gezet om programmatisch en thematisch te handhaven
binnen kaders van vastgesteld beleid en wetgeving.
versie april 2016
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6.4

Preventie- en Handhavingsplan opstellen
Drank- en Horecawet

JVB

CW

7.1

Periodiek overleg tussen gemeentebestuur
en diverse bedrijfstakken in Beemster

DB/AZ

CW

7.2

Invulling geven aan de gemeentelijke
verantwoordelijkheid mbt aan het werk
helpen van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt

DB/HH

LVD
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Eind 2015 begin 2016 heeft de gemeente het predicaat
“Adequaat” gekregen in het kader van Inter Bestuurlijk
Toezicht.(IBT)
Het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horeca is
gereed en vastgesteld.
Er zijn diverse gesprekken georganiseerd met het
bedrijfsleven en geborgd in de reguliere overlegstructuur
van Beemster. Ook is er een structureel integraal overleg
tussen gemeentebestuur, BeemsterOndernemers en LTO
met als doel om beide meer te betrekken bij
ontwikkelingen.
Dit is een van de aandachtspunten, bij de uitvoering van
het beleid als gevolg van de Participatiewet.
Alle gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland zijn
momenteel aan het onderzoeken welke keus zij maken
mbt de toekomst van BaanStede. Hiermee ligt een
nauwe relatie met de ontwikkeling van de participatiewet.
Vanaf 17 mei 2016 komt dit onderwerp aan de orde in
de raadscommissie en op 28 juni wordt hier een besluit
over genomen.
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2015

2014

2018

2015

2017
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7.3

Visie op Werelderfgoed en toerisme,
recreatie en economie opstellen en met de
samenwerkende organisaties en
ondernemers concretiseren.

JVB/DB

CW

De visie en missie zijn geformuleerd en gedeeld met
diverse partners. Het convenant is op 6 februari 2015
ondertekend en er wordt een nieuwe organisatie
structuur ontworpen waarin alle 8 de partners
participeren. Concreet gaat het om:
1. De Nieuwe Organisatie (DNO)
2. Evenementen en Activiteiten
3. Nieuw Bezoekerscentrum.
Er is in 2015 een interim bestuur geïnstalleerd welke de
8 partijen vertegenwoordigd. Het interim bestuur is
opdrachtgever om DNO verder vorm te geven. Zowel
organisatorisch als inhoudelijk. De raad zal in maart
2016 uitvoerig geïnformeerd worden door het interim
bestuur over de vorderingen en verdere ontwikkelingen.
In 2016 zal de Uitvoeringsagenda van DNO gereed zijn en
uitgevoerd worden.

2014

2018

8.1

Evaluatie systeem van samenwerking met
Purmerend

JVB

EK

2016

2016

8.2

Professionalisering beleidsregie en control in
de samenwerking

JVB

EK

In 2014 en 2015 zijn diverse evaluatiestukken aan de
raad toegezonden. In 2016 moet een besluit genomen
worden over voortzetting van de samenwerking. Daartoe
zal een evaluatie worden gestart, die extern ondersteund
moet worden. Tevens zullen de jaarstukken als evaluatieinstrument worden gebruikt.
Hierover voeren wij regelmatig gesprekken. De evaluatie
van de samenwerking tussen portefeuillehouders en
beleidsregisseurs heeft ook tot verbeterpunten geleid.

2014

2016
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8.3

8.4

8.5
8.6

In beeld brengen noodzakelijke middelen
realisatie collegeprogramma en daarvoor
bestemmingsreserve creëren
Verbetering verantwoordingsinstrumenten in
de P&C cyclus

DB

EK

DB

EK

Invoeren digitale nieuwsbrief als
communicatie-instrument
Starten internetpanel t.b.v. meningspeiling
onder inwoners

JVB

EK

JVB

EK
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Bestemmingsreserve is bij de begroting 2015 gecreëerd.
Voor benutting worden bij de Kadernota 2017 aanvullende voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.
Inmiddels is de opzet van begroting en jaarstukken sterk
verbeterd, is een mondeling vragensessie ingevoerd voor
bespreking Kadernota, begroting en jaarstukken en is
een tweede tussenrapportage ingevoerd, waardoor de
gemeenteraad vaker tussentijds wordt geïnformeerd over
de stand van zaken.
De digitale nieuwsbrief is ingevoerd.

2014

2014

2014

2018

2015

Er is een eerste testversie gemaakt, maar dit instrument
is nog niet ingevoerd.

2015

2016
(2015)
2015

Betekenis kleuren
Oranje:
kan niet worden afgerond
Lichtblauw:
afgerond
Wit:
in proces
Geel:
later toegevoegd.
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