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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op donderdag 
28 januari 2010 om 19.30 uur, in de raadzaal te Middenbeemster

Aanwezig:
de heer N.C.M. de Lange (voorzitter)
de heer C.J. Jonges, griffier
de heer W. Zeekant (VVD)
mevrouw E.J. Helder-Pauw (VVD)
de heer J.R.P.L. Dings (PvdA)
de heer G.H.L. Heikens (PvdA)
de heer K.C. Visser (BPP)
de heer D. Langerijs (BPP)
de heer A.N. Commandeur (CDA)

Mede aanwezig:
mevrouw S.M. Ruys-Buskermolen (wethouder)
mevrouw L. van het Kaar (hoofd sector Samenleving)

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 commissie stelt deze ongewijzigd vast.

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
De heer H.W.E.Ö. Heijmans (namens de cliëntenraad Wmo) heeft zich aangemeld om in te 
spreken bij de agendapunten 9, 11 en 12 en mevrouw J. Tulp (namens de kerngroep 
Bezorgden Beemster Erfgoed) heeft zich aangemeld om in te spreken bij agendapunt 10.

4. Vervolg behandeling financiële problematiek bibliotheek Waterland.
Bij de behandeling van dit agendapunt is de heer R. Verboom, interim directeur van de 
bibliotheek Waterland aanwezig.
De leden Commandeur, Visser, Dings en Helder-Pauw stellen namens hun fracties vragen 
aan de heer Verboom.
De heer Verboom geeft een toelichting op het ontstaan van de financiële problematiek bij de 
bibliotheek Waterland, de genomen maatregelen en beantwoordt de vragen van de 
commissieleden.
De voorzitter bedankt de heer Verboom voor zijn toelichting en beantwoording en stelt vast 
dat de commissie goed geïnformeerd is over dit onderwerp.

5. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2009.
De commissie stelt dit verslag ongewijzigd vast. Naar aanleiding van het verslag vraagt mevr. 
Helder-Pauw of al gestart is met de aanleg van een brandmeldinstallatie in het 
kinderdagverblijf Ootje Tontel. Wethouder Ruys-Buskermolen verwacht, dat de 
werkzaamheden volgende week van start gaan. Er volgt spoedig een vervolgafspraak met 
het bestuur van de stichting. 
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6. Ingekomen stukken.
- Brief d.d. 12 januari 2010 van wethouder Ruijs-Buskermolen over groot onderhoud 
gebouwen Historisch Genootschap.
De commissie neemt kennis van deze brief.
- Brief d.d. 13 januari 2010 van wethouder Ruijs-Buskermolen over de gevolgen van de 
vaststelling van de regionale huisvestingsverordening.
De commissie neemt kennis van deze brief.
- Brief d.d. 13 januari 2010 van wethouder Klaver over de exploitatie van het 
Multifunctioneel Centrum.
De heer Dings zegt, dat zijn fractie ontevreden is over deze brief. Het college heeft deze zaak 
niet in control, zo stelt hij. 

7. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en 
bedrijven).
Wethouder Ruys-Buskermolen licht toe waarom het nog niet gelukt is om een voorstel tot 
vaststelling van een verordening op de dorpsraden aan te bieden. Zij zegt toe, dat de leden 
binnenkort een tussenrapportage krijgen. Tevens deelt zij mee, dat de nieuwe 
jongerenwerker zich binnenkort aan de commissie zal presenteren.

8. Bestuursovereenkomst uitvoeringsorganisatie SoZa over de samenwerking op het gebied 
van sociale zaken tussen de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang..
De leden Helder-Pauw, Langerijs en Commandeur kunnen zich met het voorstel verenigen. 
De heer Dings zegt dat zijn fractie niet akkoord gaat in verband met het feit dat de 
overeenkomst vooralsnog eindigt per 1 januari 2013. Wethouder Ruys-Buskermolen zegt dat 
het college voorstander is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De gemeente 
Zeevang wil een overeenkomst voor 1 jaar. De datum van 1 januari 2013 is een compromis.
De voorzitter stelt vast, dat de commissie verdeeld is. Dit punt komt op de B-lijst van de 
raadsagenda.

9. Bestuursovereenkomst uitvoeringsorganisatie Wmo over de samenwerking op het gebied 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning tussen de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp 
en Schermer.
De heer Heijmans spreekt in. De Wmo-cliëntenraad is weliswaar niet om advies gevraagd 
maar is zeer tevreden over het voorstel. Hij wijst er op, dat op blz. 2 van het voorstel de 
gemeente Zeevang per abuis als deelnemende gemeente vermeld staat. Op de vraag van de 
heer Dings over het niet deelnemen van Zeevang verwijst wethouder Ruys-Buskermolen hem 
door naar de gemeente Zeevang.
De leden Dings, Langerijs, Commandeur en Helder-Pauw kunnen zich met het voorstel
verenigen. De voorzitter stelt vast, dat dit een A-punt op de raadsagenda is.

10. Accommodatie onderzoek door Grontmij/Marktplan.  
Het voorstel van het college luidt als volgt:
1. Kennisnemen van de uitkomst van het accommodatieonderzoek “Atlas van 
Maatschappelijke voorzieningen gemeente Beemster”en besluiten op welke wijze hieraan 
een vervolg moet worden gegeven.
2. Een eventueel vervolgonderzoek vooral toespitsen op de situatie in Middenbeemster. 

Mevr. Tulp spreekt in. Zij vindt het onderzoek onvolledig en de conclusie van het college 
vreemd in het licht van het nieuwbouwplan naast de NH kerk. Zij pleit voor aanpassing van 
de bestaande accommodaties.
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De leden Commandeur en Helder-Pauw geven te kennen geen behoefte te hebben aan een 
vervolgonderzoek. De heer Dings pleit voor een vervolgonderzoek, waarbij ook de Stichting 
Beemster Gemeenschap betrokken moet zijn. De heer Langerijs zegt dat zijn fractie zijn 
standpunt hierover in de raadsvergadering kenbaar zal maken. 
Wethouder Ruys-Buskermolen zegt het te zullen betreuren als er geen vervolgonderzoek 
komt.
De voorzitter stelt vast, dat de commissie verdeeld is en dat dit onderwerp daarom een B-
punt op de raadsagenda is.

11. Startnotitie Alcoholpreventie onder jongeren.
De heer Heijmans spreekt in namens de Wmo-cliëntenraad. Dit stuk had volgens hem om 
advies voorgelegd moeten worden aan de Wmo-cliëntenraad. Hij betreurt het dat dit niet is 
gebeurd. Hiervoor zijn overigens reeds van gemeentewege excuses aangeboden.
Wethouder Ruys-Buskermolen sluit zich daarbij aan.
De commissie adviseert unaniem de behandeling van dit voorstel aan te houden totdat de 
Wmo-cliëntenraad advies heeft uitgebracht. Tevens is de commissie van mening, dat 
vooruitlopend op de vaststelling van de notitie in de raadsvergadering op 22 april 2010 met 
de uitvoering ervan gestart kan worden.

12. Conceptnota mantelzorg.
De heer Heijmans spreekt in namens de Wmo-cliëntenraad. Hij is tevreden over de 
beantwoording van het college van de vragen van de cliëntenraad. Hij pleit er tevens voor om 
voor het oplossen van knelpunten middelen vrij te maken uit de reserve Wmo.
De leden Commandeur, Helder-Pauw, Heikens en Visser kunnen zich verenigen met het 
voorstel tot vaststelling van de nota mantelzorg.
De voorzitter stelt vast, dat dit een A-punt op de raadsagenda is.

13. 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 commissie adviseert om de punten 9 en 12 op de A-lijst en de punten 8 en 10 op de B-
lijst te zetten.

14. Actielijst commissie samenleving.
De actiepunten 2 (Onderhoud gebouwen Stichting Beheer Gebouwen J.A. Leeghwater), 3 
(Informatie over consequenties Regionale huisvestingsverordening) en 6 (Behandelen notitie 
over alcoholmatiging) worden geschrapt. Bij punt 2 wordt tevens afgesproken om het 
bestuur van de Stichting Beheer Gebouwen J.A. Leeghwater in de commissie uit te nodigen 
als zich een concrete zaak aandient wat betreft onderhoud van gebouwen.

15. Rondvraag.
De heer Dings gaat in op een artikel in het Noordhollands Dagblad, waarin een geval is
genoemd waarbij een bewoonster van Beemster slachtoffer was van bezuinigingen (AWBZ) 
op de dagopvang. Wethouder Ruys-Buskermolen zegt, dat de gemeente direct contact heeft 
opgenomen met deze vrouw om haar hulp te bieden.
De heer Visser vindt het jammer, dat de kinderen en ouders alsmede de buren niet aanwezig 
waren bij de overigens zeer geslaagde opening van De Boomgaard. Tevens heeft hij iets 
gelezen over voorstellen begraafplaats 2010-2020. Wethouder Ruys-Buskermolen zegt 
toezending van het stuk over de begraafplaats toe. Wethouder Klaver, aanwezig op de 
publieke tribune, antwoordt dat de kinderen en ouders alsmede de buren voor een eerdere 
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gelegenheid zijn uitgenodigd om De Boomgaard te bekijken.
De heer Commandeur verzoekt een naambord De Boomgaard op de gevel aan te brengen. 
Wethouder Klaver verwacht, dat dit vóór 3 maart 2010 zal plaatsvinden. De heer Langerijs
vraagt of er wat gedaan wordt met de klachten over de akoestiek in de sportzaal in De 
Boomgaard. Wethouder Klaver antwoordt bevestigend. 

16. Sluiting.
De voorzitter staat stil bij het feit dat dit de laatste vergadering van de commissie 
samenleving is. Hij ziet terug op een plezierige samenwerking. Hij sluit de vergadering om 
21.55 uur onder dankzegging voor ieders bijdrage en aandacht.  


