
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 5 oktober  2010, aanvang  19.30 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

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

Afwezig:
De heer M. Bakker BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer L.J.M.  Schagen BPP

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

Tevens aanwezig:
Mevr.  E. Kroese-Vrolijks  (gemeentesecretaris)

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. 
Er  is bericht  van verhindering ingekomen van de leden Bakker,  De Lange en Schagen.

2. Vaststelling  van de agenda.
Deze wordt  ongewijzigd vastgesteld.

3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
Er  hebben zich geen insprekers gemeld.

4. Vaststellen  besluitenlijsten  van de vergaderingen  van 7 en 15 september  
2010.
Op verzoek van mevr. Segers wordt  bij  punt  8 op blz. 2 van de besluitenlijst  van 7 
september 2010 toegevoegd, dat op haar verzoek om een evenwichtiger  verdeling van het 
jongerenwerk  over de 4 kernen, wethouder Dings heeft toegezegd dat te zullen 
nastreven. De besluitenlijst  wordt  met inachtneming van deze toevoeging vastgesteld. 
Op verzoek van de heer Commandeur  wordt  aan de passage over vragen bij  punt  4 op 
blz. 1 van de besluitenlijst  van 15 september 2010 toegevoegd dat  hij  de onduidelijkheid  
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over het beheer van de geluidschermen langs de A7 verbijsterend vindt.  
Tevens wordt  op verzoek van de heer De Waal bij  punt  4 op blz. 1 toegevoegd, dat  
wethouder Klaver  toezegt om de reactie van de provincie op de inspraakreactie van 
Beemster in  de procedure over de openbaar vervoerconcessie te zullen achterhalen.

5. Ingekomen  stukken
De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot  opmerkingen. Wel geven de heren 
Groot en Smit  te kennen nadere vragen aan de wethouders Hefting  en Klaver  te zullen 
stellen. 

6. Mededelingen  (o.a. terugkoppeling  bezoeken  commissieleden  aan 
organisaties en bedrijven).
De burgemeester doet verslag van de gebeurtenissen rond de vondst vanmorgen van een 
granaat  bij  een perceel aan de Hobrederweg. Het  bleek later  om een oefengranaat  te 
gaan. 
Het  was een nuttige GRIP I-oefening. Tevens doet hij  een mededeling over de 
besluitvorming rond de uitrukti jden  van de Vrijwil l ige Brandweer Beemster.
De leden Jonk-De Lange, Segers, Commandeur , Van den Berg en Van Twisk  doen o.a. 
mededelingen over de presentatie van en oefening met de Vrijwill ige Brandweer 
Beemster op 27 september, de werkbezoeken op 29 september aan Waternet  te 
Amsterdam en de Stad van de Zon te Heerhugowaard alsmede de jaarlijkse 
steenwerpontmoeting met ’t Mikpunt  op 1 oktober j.l.

7. Vragen  aan portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings
Wethouder Dings beantwoordt  vragen van mevr. Jonk-De Lange over de aanbesteding 
en de voortgang bij  de inrichting  van de nieuwe speeltuinlocatie van De Spelemei.
De heer Brinkman  beantwoordt  vragen van mevr. Segers over de rol  en bevoegdheden 
van de dorpsraden en hun relatie van de dorpsraden met het college en de raad.
Wethouder Dings beantwoordt  een vraag van de heer Commandeur  over de 
mogelijkheden voor Beemster om te anticiperen op de Wet maatschappelijke stage in  het 
voortgezet onderwijs.
Wethouder Dings ziet mogelijkheden in  relatie met de Wmo.

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

9. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de Verordening  Inrichting  
Antidiscriminatievoorziening  Wet Gemeentelijke  
Antidiscriminatievoorzieningen  gemeente  Beemster.
De commissie kan zich met dit  voorstel verenigen.
De heer Brinkman  beantwoordt  vragen van de leden Segers en Van den Berg over resp. 
publiciteit  en informatie  over meldingen.

10. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.
Wethouder Klaver  beantwoordt  vragen van mevr. Uitentuis  (over collegebesluit  d.d. 31 
augustus 2010 tot  verlenen van een subsidie van ruim  € 10.000 aan het Buurthuis). de 
heer Groot (of de voorbereiding van de aansluiting  van de Purmerenderweg op de N244 
nog volgens schema verloopt), de heer Commandeur  over het fatsoeneren van de aanblik  
van de omgeving bij  A7/Zuiddijk),  mevr. Van den Berg (over de uitkomsten van het 
onderzoek en de te nemen maatregelen om de geluidproblemen in  de gymzaal van het 
MFC op te lossen) en mevr. Helder-Pauw (over de parkeerproblemen in  de dorpskern  
van Middenbeemster sinds de komst van supermarkt  Deen.
Wethouder Klaver  zegt toe bij  de organisatie navraag te zullen doen over de aanpak van 
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de rommelige aanblik  van de omgeving bij  A7/Zuiddijk.

11. Bespreken  resultaten  van het  onderzoek  dat  is uitgevoerd  in  opdracht  van 
de gemeente  Beemster  naar  aanleiding  van het  burgerinitiatief  van bewoners 
van de Zuiderweg.
De leden Van Twisk , De Waal, Commandeur , Groot en Jonk-de Lange uiten kritiek  op 
het rapport  en stellen vragen.
Na de beantwoording door wethouder Klaver  van de in  eerste termijn  gestelde vragen 
vraagt  de voorzitter  de leden hun advies uit  te brengen.
De heer Van Twisk  pleit  voor een professioneel vervolgonderzoek. De heer De Waal is 
het daarmee eens en wil  voor de korte termijn  maatregelen om de ergste overlast  weg te 
nemen. 
De heer Commandeur  wil  alleen het laatste. De heer Groot wil  dat de ergste overlast  
wordt  weggenomen en dat op termijn  een integraal  verkeer- en vervoerplan  voor de 
gehele Beemster wordt  vastgesteld.
Mevr.  Jonk-de Lange adviseert  om na onderzoek door een ander extern bureau de 
Zuiderweg aan te passen.
Wethouder Klaver  zegt, dat het college met een nieuw voorstel zal komen.

12. Vragen  aan wethouder  G.H.  Hefting.
Wethouder Hefting  zegt de heer Smit  een schriftelijk  antwoord toe op zijn  vraag naar  de 
politieke consequenties van projectbesluitprocedures. Tevens beantwoordt  hij  vragen 
van de heer Smit  over het gebruik  van het pas verschenen rapport  “Helder  Handhaven” 
van de Nationale Ombudsman en de inventarisatie van percelen in  het landgebied met 
een AA-bestemming.
De heer De Waal vraagt  naar de stand van zaken rond de zaak Tinq-station 
Noordbeemster en de heer Buis vraagt  of er mededelingen gedaan kunnen worden over 
de zaak Doets versus gemeente Beemster. Wethouder Hefting  beantwoordt  de vraag 
over het Tinq-station en op de vraag van heer Buis kan hij  nu geen antwoord geven. 

13. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  bestemmingsplan  ‘Jisperweg  8a 2010’.
De commissie kan zich met dit  voorstel verenigen.

14. Voorstel  tot  het  verlenen  van een bouwvergunning  voor  de realisatie  van 
een veldschuur  op perceel  Hobrederlaan  2 te Zuidoostbeemster.

De leden Uitentuis  en de heer Van Twisk  delen mee dat hun fracties zich met het 
voorstel kunnen verenigen. De leden Buis, Smit  en De Waal geven aan dat  bij  de 
stukken de bouwtekeningen en andere informatie  ontbraken. Wethouder Hefting  
beantwoordt  diverse vragen van de heren Buis, Smit  en De Waal. Hij  zegt de heer Smit  
vóór de raadsvergadering  aanvullende informatie  toe over het aspect ‘civiel  bedrijf’.  Dit  
ter  voorkoming van begripsverwarring.  Wethouder Hefting  constateert  op basis van de 
vragen dat de leden informatie  missen en zegt toe de leemte in  die informatie vóór de 
raadsvergadering in  te vullen. De commissie gaat akkoord met behandeling in  de 
eerstvolgende raadsvergadering mits alle informatie  voor die tijd  beschikbaar  komt.

15. Bespreken  brief  van de Stichting  VACpunt  Wonen over  het  werk  van de 
Adviescommissie Wonen.
De leden zijn  het eens met het standpunt  van het college om de resultaten van het 
overleg met de VAC Purmerend af te wachten en daarna de raadscommissie een 
afgerond voorstel om advies voor te leggen.

16. Actielijst  raadscommissie
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Punt  1 (Evalueren aanpak huiselijk  geweld) komt  terug in  de volgende vergadering).
Punt  3 (Informeren raadscommissie over exploitatie  MFC) komt  in  het 4e kwartaal  2010 
terug in  de commissie).
Over punt  6 (Beantwoording vragen over niet  vergund verplaatst  bouwwerk  op perceel 
Mijzerweg 4 - 5) zegt wethouder Hefting  een spoedige schriftelijke  reactie toe.
Punt  8 vervalt.  Het  gesprek met Deloitte  heeft  vanavond plaatsgehad.
De overige punten blijven ongewijzigd op de actielijst  staan.

17. Bepalen  welke  agendapunten  tevens voor  de komende  raadsvergadering  
geagendeerd  moeten  worden  en aangeven  onder  welke  categorie  (A, B of C) de 
punten  opgenomen kunnen  worden.
De agendapunten 9 en 13 komen als A-punten en punt  14 als B-punt  op de raadsagenda 
voor 28 oktober 2010.

18. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
Hiervan wordt  geen gebruik  gemaakt.

19. Sluiting.
Wethouder Hefting  deelt  mee, dat  de leden nog deze week een uitnodiging krijgen voor 
de presentatie van architecten op 21 oktober 2010 in  het MFC.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 21.57 uur.
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