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Kijkend op het hoogste niveau zou er veel meer bij Almere
gebouwd moeten worden. Daar is ruimte voor mogelijk wel
100.000 woningen (zie, toevallig ook het artikel in de
bijlage van het NHD van 19 juni). Het is toch niet logisch
om zoveel woningen via nog meer verdichting en open
waardevol cultuurlandschap op te offeren. Ook niet bij
Volendam en Edam. Wat staat in de weg om in de
zienswijze Holland met Flevopolder te verbinden in de
kortste weg? Neemt meteen de verkeersdruk rond
Amsterdam af.
Is er technisch gezien aanleiding om in de zienswijze
hierover een opmerking te maken?

De inschatting is dat zowel in Almere en Flevoland als in
Noord-Holland (waaronder Zaanstreek-Waterland) alle
zeilen bijgezet moeten worden om de grote vraag naar
woningen te adresseren. Voor die locaties zijn ook de
investeringen in bereikbaarheid e.d. in kaart gebracht,
zoals voor de corridor Amsterdam-Hoorn. We stellen voor
ons vooralsnog te concentreren op die opgaven, die
behalve veel budget ook al veel inspanning en veel tijd
zullen vragen.
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RC 7

Wij missen op blz. 36 bij presentatie werelderfgoed en het
beleven van het gebied de openstelling voor publiek van de
toren van de NH-kerk.

De openstelling van de kerktoren van de Keyserkerk in
Middenbeemster staat onder het kopje ‘lokale activiteiten’
op blz. 33.

3

RC 7

Blz 41 Ons inziens is de kaart die hier gebruikt is
verouderd, vooral omdat het 4e kwadrant/ De Keyser
ontbreekt.

Dit is de kaart die bij UNESCO is aangeleverd. We zullen
een recentere luchtfoto op deze locatie invoegen.
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RC 7

Op blz 4 beschrijft u dat het belangrijk is om alle (nieuwe)
collega’s te informeren en mee te nemen in het
behoud…enz 1) bedoelt u bij deze (nieuwe) collega’s de
ambtenaren van de gemeente Purmerend? En zo ja hoe
worden zij actief meegenomen hierin?

Alle collega’s van de verscheidende beleidsterreinen die
zijn betrokken bij het werelderfgoed, zijn geconsulteerd
voor deze herziening van het managementplan. Zodra het
managementplan officieel is vastgesteld, zal deze intern
worden gedeeld en toegelicht, zodat de medewerkers
bekend zijn met het managementplan en weten waar dit
document voor dient.
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Over het algemeen wordt bekeken hoe nieuwe
medewerkers van de gemeente in een inwerkprogramma
bekend kunnen worden gemaakt met onder meer de
UNESCO status van Droogmakerij de Beemster.
5

RC 7

Pag 15 HHNK als mede site-holder. Wij missen in dit stuk
dat zij ook eigenaar en beheerder zijn van de bomen op de
Ringdijk en langs de wegen die bij hen in beheer zijn.

Het gedeelte over de verantwoordelijkheid van HHNK met
betrekking tot het groen staat op blz. 27 onder het kopje
‘beheer en onderhoud groen’.
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Blz 21 (digitaal) en 20 De overige 43 woningen zij
verspreid over diverse kleine projecten (net) buiten de
kernen. Kun u aangeven over welke projecten dit gaat en in
hoeverre juist zij wel of niet een mogelijke druk op de
kernkwaliteiten kunnen geven.

Het gaat – buiten de grote locaties in Midden- en
Zuidoostbeemster – om enkele kleine(re) projecten aan de
Middenweg (o.a. de Schuilkerk), de Nekkerweg, de
Purmerenderweg de Rijperweg en de Oosthuizerweg. U
vindt deze projecten en het geplande aantal woningen per
project op de website www.plancapaciteit.nl, onder de
knop: plannen en gegevens. Deze website wordt jaarlijks in
het voorjaar aangepast. De kleine plannen zijn in diverse
stadia van planfase. Voor elk van deze ontwikkelingen
geldt dat zij sowieso moeten voldoen aan de
kernkwaliteiten. De meeste van deze plannen zijn nog
potentieel of in voorbereiding; de toets aan de
kernkwaliteiten moet derhalve nog volgen.
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Blz 25-26 ontwikkelingen op het agrarisch gebied. Onlangs
is er een aankoop gedaan van percelen door een
collectieve Natuurorganisatie in Noord - Beemster. Zij
geven aan deze percelen voorlopig in gebruik te nemen
voor biologische of ecologische landbouw. Wat zijn de
mogelijkheden om te voorkomen dat dit in gebruik wordt
genomen als zijnde natuur met als effect bijvoorbeeld
verdichting van het landschap door bijvoorbeeld bomen of
bosschage (voedselbos) ? Of zelfs natuurontwikkeling?

Een en ander is afhankelijk van de bestemming die op het
betreffende perceel ligt. Als dit een agrarische bestemming
is, dan zijn biologische en ecologische landbouwactiviteiten
in principe toegestaan. Voor andere activiteiten (zoals een
voedselbos) zou moeten worden gekeken in hoeverre dit
past binnen de bestemming op het perceel.
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Blz 23 de Beemster Erf inrichtings principes dit is toch geen
vastgesteld beleid?

De Omgevingsnota (incl. opgenomen uitgangspunten
m.b.t. erven) is formeel vastgesteld (gemeenteraad 2012).
Het document ‘Ontwerp uw eigen erf’ is geen formeel
vastgesteld beleid, maar is een richtlijn en/of
inspiratiedocument bij ruimtelijke ontwikkelingen op
erfniveau.
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In het stuk wordt gesproken over (wijk)sportcoaches.
Hoeveel zijn dit er eigenlijk? En heeft Beemster ook
(wijk)sportcoaches of alleen Purmerend?

Momenteel worden er 20,2 fte aan (wijk) sportcoaches
ingezet. Voorheen alleen ingezet voor Purmerend. Sinds
dit jaar ook ingezet voor de Beemster.
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Welke actieve rol speelt de GGD bij de GLI.

De GGD heeft het initiatief genomen om samen met een
regiegroep van zorgverzekeraar Zilveren Kruis,
sportservice Zaanstreek-Waterland, sportbedrijf Zaanstad
en Stichting Eerstelijns Zorggroep (SEZ) te streven naar
een regionaal dekkend GLI-aanbod, ingebed in lokale
netwerken van GLI-aanbieder, maatschappelijk werk,
gemeenten en huisartsen. De GGD is coördinator van dit
project en heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend
bij ZonMW. Deze is helaas afgekeurd, ondanks een zeer
hoge waardering. De GGD is nu met zorgverzekeraar
Zilveren Kruis op zoek naar alternatieve financiering.

RC 9

Wij kunnen in de begroting niet specifiek terug vinden i.h.k.
de omgevingswet die in 2022 ingaat wat de verwachte
kosten voor de GGD gaan worden mede omdat
gezondheid hierin een groter aandeel gaat hebben.

Het klopt dat dit nog niet in de begroting is aangegeven.
De GGD is met de gemeenten in gesprek om te
inventariseren hoe de Omgevingswet wordt
geïmplementeerd en hoeveel omgevingsplannen en
omgevingstafels gemeentelijk worden georganiseerd.
Aan de hand van deze inventarisatie zal de GGD haar
begroting opstellen.
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Wordt de GGD (gemeente) gecompenseerd door het Rijk
voor evt. te verwachten kosten die gemaakt gaan worden
i.h.k.v. de omgevingswet?

Nee, vooralsnog is daar geen sprake van.

RC 9

Welke verbindende factor in de samenwerking antibiotica
resistentie heeft deze GGD? En in welke acties zien wij
deze terug?

Huisartsen, artsen werkzaam in de VVT sector en
medische specialisten werkzaam in ziekenhuizen werken
nu te veel langs elkaar wat betreft de Antibiotica (AB)resistentie. Regionale samenwerking is van belang, omdat
de AB- resistentie zich niet beperkt tot één persoon of één
instelling. De GGD heeft de taak de preventie te
bevorderen en zicht te houden op de preventie van de ABresistentie in combinatie met de surveillance van ziekten
die worden veroorzaakt door resistente verwekkers ( o.a.
via de meldplicht). De GGD heeft een taak om de
samenwerking tussen alle partijen te bevorderen waarbij
inzicht in mate van voorkomen en ook preventie gestalte
krijgt. Concreet zou dit kunnen uitmonden door de functie
Deskundige Infectiepreventie sterker neer te zetten en een
beter systeem op te zetten waarin alle partners inzicht
hebben in de mate van voorkomen van resistente
verwekkers in de regio en de maatregelen die daartegen
worden ingezet.

RC 13

1. Wie is opdrachtgever van de adviesraad? Raad of
College?

1. Het college is de opdrachtgever van de Adviesraad
Sociaal Domein. De Wmo 2015 schrijft voor dat de raad
in de verordening bepaalt op welke wijze ingezetenen,
waaronder in ieder geval cliënten of hun
vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering
van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de
wijze waarop zij:
a. In de gelegenheid worden gesteld voorstellen
voor het beleid te doen;
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b. vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en
ongevraagd advies uit te brengen bij de
besluitvorming over verordeningen en
beleidsvoorstellen.
De raad heeft in de Verordening maatschappelijke
ondersteuning (artikel 19) bepaald dat het college
ingezetenen vroegtijdig in de gelegenheid stelt
voorstellen voor het beleid betreffende
maatschappelijke ondersteuning te doen, advies uit te
brengen bij de besluitvorming over verordeningen en
beleidsvoorstellen betreffende maatschappelijke
ondersteuning, en hen voorziet van ondersteuning om
hun rol effectief te kunnen vervullen. Het college heeft
daarom de raad voorgesteld de Verordening
adviesraad sociaal domein vast te stellen.
De adviesraad brengt het college gevraagd en
ongevraagd advies uit over bestaande gemeentelijke
regelgeving, beleid en plannen, over voorstellen tot
nieuw dan wel te wijzigen gemeentelijke regelgeving,
en over concept-evaluaties op het terrein van het
sociaal domein.
2. Aan wie geeft zij haar advies, waarom het college en
niet raad en college?

2. Zie het antwoord op vraag 1. De adviesraad adviseert
over besluitvorming omtrent o.a. verordeningen en
beleidsvoorstellen. Voorstellen daartoe worden door het
college aan de raad voorgesteld; beslissingen van de
raad worden door het college voorbereid. Het is daarom
het college dat advies vraagt en ontvangt, niet de raad.
Maar het advies van de adviesraad wordt uiteraard wel
opgenomen in voorstellen van het college aan de raad
voor bijvoorbeeld verordeningen.
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3. Zou zij ook aan de gemeenteraad advies kunnen
uitbrengen?

3. Zie het antwoord op vraag 2.

4. Dient zij niet door de gemeenteraad te worden
aangesteld?

4. Zie het antwoord op vraag 2.

5. Het sociale domein is feitelijk ook volkshuisvesting,
bouwen van sociale huurwoningen etc. Waarom zou
een Adviescommissie Sociaal Domein daar geen
advies kunnen uitbrengen?

5. De grondslag voor het instellen van de Adviesraad is de
opdracht daartoe uit de Wmo, Participatiewet en
Jeugdwet. Op grond van deze wetten dienen cliënten
en hun vertegenwoordigers betrokken te worden bij de
uitvoering van deze wetten en de daarop rustende
bepalingen. Deze wetten verplichten de gemeenteraad
bepaalde onderwerpen te regelen in een verordening,
zie bijvoorbeeld het antwoord op vraag 1. De
Verordening adviesraad definieert Sociaal domein als:
de onderwerpen die geregeld worden in de
Participatiewet, Wmo 2015 en jeugdwet.
Volkshuisvesting en bouwen van sociale huurwoningen
vallen niet onder deze wetten.

6. Is de huidige invulling van sociaal domein niet te eng en 6. Zie het antwoord op vraag 5.
maakt dat dit orgaan zich beperkt kan voelen in haar
ongevraagde en gevraagde advies rol?
15

Raad pnt 5

Is het verstandig vlak voor de fusie dit eenzijdig te
besluiten? Of is er reeds afstemming in Purmerend
geweest zodat we dit gelijktijdig in orde kunnen maken?
Is het goed om de raad in een informatie setting hier over
te informeren en vervolgens kaders mee te geven. Zou dat
niet het proces moeten zijn?

De fractie VVD heeft het initiatiefvoorstel ingetrokken.
Hiervoor in de plaats zijn de fracties van VVD Beemster en
VVD Purmerend voornemens een gelijkluidende motie over
dit onderwerp in te dienen in de afzonderlijke
raadsvergaderingen. Bij Beemster is dit op 29 juni en bij
Purmerend op 30 juni.

