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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op dinsdag 11 
mei 2010, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
de heer N.C.M. de Lange (voorzitter) BPP
De heer C.J. Jonges (griffier)
De heer M. Bakker BPP
Mevr. B.A.C. Jonk-de Lange BPP
De heer L.J.M. Schagen BPP
Mevrouw R.H. Uitentuis BPP
De heer N.J.J.J. Buis CDA 
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer H.W.E.Ö Heijmans D66
Mevrouw A.M.J. Segers D66
De heer J.W.T. Smit D66
Mevrouw C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD
De heer W.J. van Twisk VVD
De heer W. Zeekant VVD

Op uitnodiging aanwezig :
De heer H.N.G. Brinkman (burgemeester)
De heer G.H. Hefting (wethouder)
De heer J.R.P.L. Dings (wethouder)

Tevens aanwezig:
Mevr. E. Kroese-Vrolijks (gemeentesecretaris)
De heer J.C. Klaver (wethouder)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, de vertegenwoordigers van het college, de 
ambtelijke ondersteuning, de aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers naar de live 
uitzending via de website van harte welkom.

2. Vaststelling van de agenda.
De voorzitter deelt mee, dat  de introductie van de heer C. van Wijnen (agendapunt 7) wordt 
verplaatst. Dit agendapunt komt nu voorafgaand aan het agendapunt “Vragen aan wethouder 
Hefting” aan de orde.

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
De griffier deelt mee, dat de heer B. van Langen, architect, beschikbaar is om vragen te 
beantwoorden over agendapunt 14 (ontwerpbestemmingsplan voor Oosthuizerweg 26d).

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 23 maart 2010.
Deze besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Naar aanleiding van de besluitenlijst (blz. 2, punt 7) verzoekt mevr. Segers om een vergadering 
te wijden aan duurzaamheid. Afgesproken wordt dat zij hiervoor een voorzet (een half A4tje) zal 
geven.
Vragen van de andere commissieleden verwijst de voorzitter door naar de agendapunten, 
waarbij de leden vragen aan de portefeuillehouders kunnen stellen.

5. Ingekomen stukken.

a. Brief d.d. 24 maart 2010 van de burgemeester over het onderwerp ‘BOA 
Buitengewoon opsporingsambtenaar)’.

Mevr. Uitentuis heeft een vraag over de uitstraling van de uniforms van de BOA’s. De heer 
Brinkman zegt haar verzoek te zullen meenemen bij de evaluatie.

b. Brief d.d. 16 april 2010 van wethouder Hefting over het onderwerp ‘Portocabines terrein 
Van ’t Hek’ naar aanleiding van vragen van commissielid de heer J.W.T. Smit.

c. Brief d.d. 20 april 2010 van het college over de Atlas van de lokale lasten 2010 met als 
bijlagen een vergelijking met de buurgemeenten en de COELO Atlas van de lokale lasten 
2010.

d. Brief d.d. 27 april 2010 van het college over de ontwerpbegroting 2011 Technische 
Dienst Beemster en Zeevang.

De commissie kan zich vinden in de ontwerpbegroting. De heer Heijmans laat weten, dat 
zijn fractie dit stuk voor kennisgeving aanneemt en er nader op terugkomt bij de 
behandeling van de gemeentebegroting 2011.

6. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).
De heer Commandeur complimenteert de burgemeester met zijn benoeming tot voorzitter 
Werelderfgoed.nl (stichting platform Nederlandse Werelderfgoederen).

7. Vragen aan de portefeuillehouder H.N.G. Brinkman
Er zijn geen vragen voor de heer Brinkman.

8. De jaarverantwoording 2009 en de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland.
Bij de behandeling van dit agendapunt zijn tevens aanwezig: mevr. ing. G.J.M. Ruijs, secretaris 
van het veiligheidsbestuur Zaanstreek-Waterland en de heer R. Huis, controller van de 
veiligheidsregio.
Mevr. Ruijs geeft desgevraagd een toelichting op de stukken en beantwoordt samen met de 
heer Brinkman de vragen van de commissieleden Commandeur, Heijmans en Schagen.
De commissie kan zich verenigen met het afdoeningvoorstel van burgemeester en wethouders 
om geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van de veiligheidsregio.
De raad zal worden voorgesteld om dit voorstel over te nemen.

9. Jaarverslag 2009 van de rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en 
Zeevang.
Bij de behandeling van dit agendapunt is tevens aanwezig: de heer J.S.C.M. Louter, voorzitter 
van de rekenkamercommissie.
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De heer Louter geeft een toelichting op de werkzaamheden van de rekenkamercommissie en 
op het jaarverslag. Vervolgens beantwoordt hij de vragen van de commissieleden Van den Berg, 
Commandeur, Heijmans, Schagen en Zeekant.

10. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2010.
De heer Brinkman beantwoordt de vragen van de commissieleden. Als het gaat om 
welstandselementen verzoekt hij deze te betrekken bij de aanstaande behandeling van de 
welstandsnotitie. Hij zegt toe dat de gemeente de nodige voorlichting over de nieuwe APV zal 
geven.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.

11. Voorstel tot het vaststellen van het  Verordening binnentreden ter uitvoering van 
noodverordeningen.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.

12. Introductie van de heer C. van Wijnen, die per 1 mei 2010 als hoofd van de sector 
Grondgebied is benoemd.
De heer Van Wijnen vertelt iets over zichzelf en over de werkzaamheden, die hij tot nu toe bij 
andere gemeenten heeft verricht.
De commissie wenst hem veel succes toe bij de gemeente Beemster.

13. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.
Wethouder Hefting beantwoordt de vragen van de commissieleden Van den Berg, Buis, 
Heijmans, Schagen en Smit.
Op een vraag van de heer Smit over risicoaansprakelijkheid voor de gemeente bij 
gedoogsituaties zegt hij een schriftelijk antwoord toe.
Op een vraag van de heer Schagen over het Tinq tankstation in Noordbeemster zegt hij een 
schriftelijke uiteenzetting over deze zaak toe. Op diens vraag over Des Beemsters-projecten zegt 
hij een overzicht van de stand van zaken bij en de planning van de besluitvorming over deze 
projecten toe.

14. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Oosthuizerweg 26d (2010) 
ten behoeve van het oprichten van een schuur/studio.
Bij de behandeling van dit agendapunt is tevens aanwezig: de heer B. van Langen, architect.
De heer Van Langen en wethouder Hefting beantwoorden de vragen van de commissieleden 
Buis, De Waal en Smit.
Wethouder Hefting zegt een schriftelijk antwoord toe op de vraag van de heer Smit over de 
mogelijkheden van vergunningvrij bouwen in de toekomst op het perceel, waarop de 
schuur/studie is gepland. 
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen. Omdat er een beantwoording is toegezegd is 
het voorstel een B-punt op de raadsagenda.

15. Afscheid fractieassistenten.
De heer Brinkman zegt, dat de heer D. Langerijs vanavond door omstandigheden verhinderd is. 
Hij bedankt de heren J.C. Ruijter en J. van der Wal voor hun werkzaamheden als 
fractieassistent. Hij richt een speciaal woord van dank tot de heer Van der Wal voor diens inzet 
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in de commissie ambtelijke samenwerking. Onder applaus van de commissie en het publiek 
nemen de heren Ruijter en Van der Wal een boeket in ontvangst.

16. Voorstel over eerste partiële herziening bestemmingsplan Zuidoostbeemster I.
Wethouder Hefting beantwoordt vragen van de leden Bakker, Buis, Segers en De Waal.
Hij zegt toe, dat de raadsleden vóór de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in de 
raadsvergadering van 7 september 2010 vertrouwelijk kennis kunnen nemen van de 
aangepaste exploitatieopzet. 
Met uitzondering van de leden van D66 kan de commissie zich verenigen met het voorstel om 
het “voorontwerp eerste partiële herziening bestemmingsplan Zuidoostbeemster I” in procedure 
te brengen. D66 vindt dat het plan niet in overeenstemming is met de cultuurhistorische 
waarden van het plangebied.

17. Vragen aan de portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.
Wethouder Dings beantwoordt vragen van mevr. Helder-Pauw. Hij zegt haar een schriftelijk 
antwoord toe op haar vraag wanneer het handbalveld officieel beschikbaar is voor de jeugd.

18. Voorstel over heroverweging planologische procedure mantelzorginitiatieven.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.

19. Voorstel tot het vaststellen van het Uitvoeringsplan Centrum voor Jeugd en Gezin in de 
gemeente Beemster.
Gezien het late tijdstip behandelt de commissie dit voorstel niet maar adviseert om dit op de B-
lijst voor de komende raadsvergadering te plaatsen.
Wethouder Dings verzoekt de leden eventuele inhoudelijke vragen vóór de vergadering in te 
dienen. 

20. Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gezien het late tijdstip behandelt de commissie dit voorstel niet maar adviseert om dit op de B-
lijst voor de komende raadsvergadering te plaatsen.
Wethouder Dings verzoekt de leden eventuele inhoudelijke vragen vóór de vergadering in te 
dienen. 

21. Bepalen welke agendapunten onder welke categorie voor de komende raadsvergadering 
geagendeerd kunnen worden.
De agendapunten 10, 11 en 18 komen als A-punten en de agendapunten 14, 19 en 20 als B-
punten op de raadsagenda voor 27 mei 2010.

22. Actielijst van de commissie.
De commissie stelt de actielijst conform het ontwerp vast.

23. Rondvraag.
De heer De Waal heeft een vraag voor wethouder Klaver. Hij noemt een zestal punten, die van 
belang zijn voor het plan van eisen voor de concessie Waterland busvervoer.
Wethouder Klaver gaat hierop in. Tevens verwijst hij mevr. Uitentuis met haar vraag over 
welkomstborden bij de gemeentegrenzen door naar een collega wethouder. 
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De heer Schagen stelt voor om de Instellingverordening raadscommissie Beemster te wijzigen 
door het aantal voorzitters op 3 te bepalen en tevens om mevr. Segers tot 3e voorzitter te 
benoemen. 
De commissie kan zich hiermee verenigen en adviseert om hierover een voorstel op de 
raadsagenda voor 27 mei 2010 te zetten.

24. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.


