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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op dinsdag 23 
maart 2010, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
de heer W. Zeekant (voorzitter) VVD
De heer C.J. Jonges (griffier)
De heer G.H. Hefting BPP
De heer N.C.M. 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 G.J.M. Groot D66
Mevrouw A.M.J. Segers D66
De heer J.W.T. Smit D66
Mevrouw C. van den Berg PvdA 
De heer J.R.P.L. Dings PvdA
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

Op uitnodiging aanwezig :
de heer H.N.G. Brinkman (burgemeester)
de heer J.C. Klaver (wethouder)
mevr. S.M. Ruijs-Buskermolen (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 het agendapunt  7a (vragen aan de portefeuillehouders) is 
toegevoegd. Agendapunt 12 (beginseluitspraak over wijziging van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied 1994 voor de percelen Middenweg 32 en 33) komt op verzoek van wethouder 
Hefting te vervallen.
De commissie stelt de agenda met inachtneming van deze wijzigingen vast.

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
De heer H.W.E.Ö. Heijmans spreekt namens de Wmo-cliëntenraad in bij agendapunt 13 
(startnotitie alcoholpreventie jongeren).

4. Jaarplan 2010 Unit de Waterlanden van de politieregio Zaanstreek-Waterland.
Bij de behandeling van dit agendapunt zijn tevens aanwezig: de heer J.F.J. Vermorken, unitchef 
De Waterlanden, en mevr. V.J. Speets, wijkteamchef Beemster/Zeevang.
De heer Vermorken beantwoordt enkele nagekomen schriftelijke vragen en gaat in op 
aanvullende vragen naar aanleiding van zijn schriftelijke beantwoording.
Naar aanleiding van vragen over de BOA’s zegt de heer Brinkman de raadsleden schriftelijke 
informatie over dit onderwerp toe.
De voorzitter bedankt mevr. Speets en de heer Vermorken voor hun komst en gegevens 
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toelichting en stelt het volgende agendapunt aan de orde.

5. Vaststellen besluitenlijsten van:
a. De vergaderingen van de commissie grondgebied op 26 januari en 2 februari 2010.
b. De vergadering van de commissie algemene en financiële zaken op 27 januari 2010.
c. De vergadering van de commissie samenleving op 28 januari 2010.

Deze besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken
a. Brief d.d. 19 januari 2010 van burgemeester en wethouders met de beantwoording van 
een vraag van de heer M. Bakker over verpakkingsmateriaal van bestrijdingsmiddelen in 
relatie tot de afvalstoffenverordening.
b. Brief d.d. 2 februari 2010 van burgemeester en wethouders met de beantwoording van 
een vraag van de heer K.C. Visser over de openbare begraafplaats te Middenbeemster.
c. Jaarverslag urgentiecommissie 2009.
d. Brief d.d. 10 maart 2010 van burgemeester en wethouders over het jaarverslag leerplicht 
en RMC 2008/2009.
(RMC-functie = Regionale Meld- en Coördinatie functie voor voortijdige schoolverlaters)
e. Brief d.d. 10 maart 2010 van burgemeester en wethouders over de nieuwe wettelijke 
eisen in de Wet kinderopvang vanaf 2010.

De voorzitter deelt mee, dat punt c. als ingekomen stuk in de raadsvergadering op 22 april 
2010 aan de orde komt en daarom niet vanavond.
De punten a., c. en e. geven geen aanleiding tot opmerkingen of vragen.
Over punt d. heeft mevr. Segers een opmerking en mevr. Helder-Pauw een vraag. 
Beantwoording van de vraag vindt plaats bij agendapunt 7a

7. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven)
Mevr. Segers doet verslag van de LTO-Minnesma bijeenkomst over duurzaamheid op 18 maart 
jl. in De Rijp. Beemster behoort tot de laatste 3 gemeenten in Noord-Holland die het CO2 
verdrag hebben ondertekend. D66 hoopt dat dit een vervolg krijgt en zal daar een voorstel voor 
indienen. 
Mevr. Segers doet tevens een terugkoppeling over de conferentie samenwerkingsverband VO-
SVO-Waterland. De heer De Lange was op 18 maart jl. ook aanwezig bij de avond over 
duurzaamheid.Hij vond het een goede avond.

7a. Vragen aan de portefeuillehouders
De heer Schagen vraagt of alle juridische mogelijkheden ten aanzien van het Tinq tankstation in 
Noordbeemster zijn benut. Wethouder Hefting antwoordt bevestigend.
Hij zal de raad informeren nadat een gesprek met de omwonenden heeft plaatsgehad.
De heer Smit heeft een aantal vragen over portocabines op het terrein van Van ’t Hek. 
Wethouder Hefting zegt een schriftelijk antwoord toe. Mevr. Van den Berg vraagt wanneer de 
commissie de informatie krijgt over de exploitatie van het MFC te Zuidoostbeemster. 
Wethouder Klaver antwoordt, dat dit in het 2e kwartaal 2010 zal zijn. De heer Dings vraagt of de 
scherpere grenswaarden voor asbest gevolgen hebben voor het handhavingsbeleid in Beemster. 



3

Hij noemt in dit verband tevens het Tinq tankstation in Noordbeemster. Wethouder Hefting zegt 
een schriftelijk antwoord toe. Op een vragen van mevr. Helder-Pauw antwoordt wethouder 
Klaver dat in de kadernota 2011 rekening zal worden gehouden met extra kosten (€ 4.000) 
voor de uitvoering van de Leerplichtwet en laat wethouder Ruijs-Buskermolen weten, dat er 
ambtelijk hard wordt gewerkt aan de voorbereiding van het medegebruik van het handbalveld 
als trapveldje.

8. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan hospice Prins Mauritsstraat 4-6 
(2010) te Middenbeemster.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen. 

9. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Rijperweg 72 (2010) ten 
behoeve van het geheel vernieuwen van een woning.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.

10. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Nekkerweg 50 (2010) ten 
behoeve van het geheel vernieuwen, veranderen en verplaatsen van een schuur.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen. 

11. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Middenpad Spelemei 2010 te 
Zuidoostbeemster.
Naar aanleiding van het antwoord op een schriftelijke vraag van de VVD adviseert de commissie 
op voorstel van de heer De Lange om aan het voorschrift onder Artikel 3 2 b 1. (maximale 
hoogte 4,5 m) toe te voegen “vlaggenmasten en speeltoestellen uitgezonderd”. De heer 
Commandeur vraagt of de bouwaanvraag nog in de commissie behandeld zal worden. 
Wethouder Hefting zegt dat het vanavond uitsluitend gaat om een planologische 
aangelegenheid.
De wethouders Hefting en Ruijs-Buskermolen beantwoorden de vragen van mevr. Segers over 
inspraakmogelijkheden, verkoopbaarheid woningen rondom het speeltuinterrein en financiële 
consequenties. De vraag van mevr. Helder over het niet omheinen van  het oostelijke deel van 
het speelterrein zal schriftelijk worden beantwoord.
De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel op de B-lijst voor de komende raadsvergadering zal 
staan.

12. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over herziening bestemmingsplan Landelijk 
Gebied 1994 voor de percelen Middenweg 32 en 33 ten behoeve van realisering respectievelijk 
legalisering van een zorgboerderij.
Dit agendapunt is komen te vervallen (zie ook agendapunt 2).

13. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie Alcoholpreventie onder jongeren.
De heer Heijmans deelt mee dat hij zal aftreden als voorzitter van de Wmo-cliëntenraad. 
Dit houdt verband met zijn aanstaande functie van fractieassistent van D66. 
Hij heeft geconstateerd dat zijn opmerking over kopieergedrag van jongeren nog niet in de 
notitie is opgenomen.
Wethouder Ruijs-Buskermolen beantwoordt de vragen van mevr. Segers, mevr. Helder-Pauw, 
mevr. Van den Berg en de heren Commandeur en Schagen.
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De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.

14. Voorstel over het tussentijds verslag van het project ‘Ontwikkelen en versterken van 
dorpsoverleggen in de gemeente Beemster’.
De commissie neemt het tussentijds verslag  van het project: “Ontwikkelen en versterken van 
dorpsoverleggen in de gemeente Beemster” voor kennisgeving aan.
Tevens stemt de commissie in met het vervolg Plan van Aanpak 2010, waarbij ingestemd wordt 
met een flexibele opstelling ten aanzien van de kaders waarbinnen de dorpsraden zouden kunnen 
functioneren. Ten aanzien van de modelkeuze is de commissie het erover eens dat uiteindelijk
één model voor de hele gemeente zal moeten gelden.
Wethouder Ruijs-Buskermolen merkt nog op, dat de organisatie Primo ondersteuning blijft 
bieden. Midden- en Zuidoostbeemster komen in mei a.s. aan bod voor het opzetten van 
dorpsoverleggen. 

15. Voorstel tot het vaststellen van de ISV-3 notitie.
De heer Buis vindt het een goede notitie. Hij vraagt wethouder Hefting waarom hij een maand 
geleden op een vraag van zijn fractie liet weten dat er nog niets gemeld kon worden over 
vrijkomende gebouwen in Zuidoostbeemster. Uit de ISV-notitie blijkt, dat deze informatie onjuist 
was. We zijn op het verkeerde been gezet.
De heer Schagen vraagt hoe de groslijst tot stand komt. Er ontbreken projecten. De heer Groot
vraagt wat er met niet-geprogrammeerde projecten gebeurt. Zijn er mutaties mogelijk of ligt dit
nu voor 4 jaar vast. 
Wethouder Hefting zegt tot de heer Buis, dat er nog geen concrete plannen zijn voor het 
buurthuis en andere projecten in Zuidoostbeemster. In de ISV-notitie is een algemene 
omschrijving opgenomen. Hij bestrijdt, dat hij de fractie van het CDA op het verkeerde been 
heeft gezet.
Op de vraag van de heer Groot antwoordt hij, dat de gemeente zich door vaststelling van het 
programma voor 2010-2014 niet vastlegt in de zin dat dit het enige is wat we gaan doen.
Op de vraag van de heer Schagen antwoordt hij, dat de groslijst op basis van bepaalde criteria 
wordt vastgesteld.
De heer Schagen wil de lijst nog niet vaststellen. De heer Groot kondigt aan, dat zijn fractie in de 
raadsvergadering wellicht met een motie komt. De heer Buis is niet tevreden met het antwoord
van wethouder Hefting. We zijn voor de gek gehouden, aldus de heer Buis. Wethouder Hefting
zegt er geen behoefte aan te hebben daar verder op in te gaan. Hij verzoekt D66 tijdig met de 
motie te komen te meer daar de raad de notitie op 22 april moet vaststellen.
De heer Dings zegt over de ISV-gelden, dat we moeten proberen kansen te grijpen. Meer geld 
dan genoemde €91.000 zal de gemeente niet krijgen. Wethouder Hefting zegt dat er voor de 
toekomst projecten toegevoegd kunnen worden. Dit kan eventueel in de commissie worden 
besproken. De perceptiekosten belopen 4 à 5% van het bedrag van €91.000.
De voorzitter sluit de discussie en stelt het volgende agendapunt aan de orde.

16. Voorstel tot herziening van de financiële verordening art 212 Gemeentewet.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.
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17. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning Beemster 2010.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.

18. Voorstel tot het aanpassen van het treasurystatuut.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.

19. Voorstel tot het wijzigen van de ISW-regeling.
De heer Commandeur vraagt de heer Dings of het ISW nu nog overbodiger wordt. De heer Dings
sluit niet uit dat het ISW in 2012 of 2013 niet meer noodzakelijk is.
Wethouder Hefting zegt, dat de discussie daarover op een ander moment kan plaatsvinden.
Vanavond gaat het om aanpassingen in verband met wetswijzigingen.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.

20. Bepalen welke agendapunten onder welke categorie voor de komende raadsvergadering 
geagendeerd kunnen worden.
De agendapunt 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18 en 19 komen als A-punten en de agendapunten 11 en 
15 als B-punten op de raadsagenda voor 22 april 2010.

21. Actielijst van de commissie.
Op een vraag van de heer Buis antwoordt wethouder Hefting, dat alle opmerkingen, die tijdens 
de vergadering van de commissie grondgebied op 2 februari 2010 zijn gemaakt, in het nieuwe 
stuk worden verwerkt. De behandeling is in het 3 kwartaal 2010. Desgewenst kunnen de 
commissieleden nog punten inbrengen.
Op een vraag van de heer Groot antwoordt de griffier, dat het jaarverslag 2009 van de 
rekenkamercommissie op de agenda zal staan van de raadscommissievergadering op 11 mei 
2010. De voorzitter van de rekenkamercommissie is daarbij aanwezig. 
De commissie stelt de actielijst conform het ontwerp vast.

22. Rondvraag.
De heer Buis vraagt of er iets gedaan kan worden aan het slechte wegdek van de Nekkerweg 
tussen de Rijperweg en de Volgerweg. Ook wil hij weten of er iets gemeld kan worden over 
korenmolen De Nachtegaal.
Wethouder Klaver zegt, dat het hoogheemraadschap genoemd gedeelte Nekkerweg nog dit jaar 
onder handen neemt. Het college doet zijn best om het molenproject met voortvarendheid aan 
te pakken.
De heer Commandeur wijst op slechte entree van de Beemster als men vanaf de A7 in 
zuidelijke richting de afrit neemt naar de Zuiddijk. Het ziet er slecht onderhouden uit. 
Wethouder Klaver neemt dit op met de wegbeheerder. Hij zegt een schriftelijk antwoord toe.
Mevr. Segers vraagt of er gebruik gemaakt zal worden van de subsidie voor het stimuleren en 
ondersteunen van vrijwilligerswerk ten behoeve van cultuur en cultuurhistorie en de regeling 
Actief Meedoen. De voorzitter legt deze vraag neer bij de raadscommissie.

23. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.01 uur.


