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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op woensdag 15
september 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
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. Zeekant VVD
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD

Afwezig:
De heer L.J.M. Schagen BPP

Op uitnodiging aanwezig :
De heer H.N.G. Brinkman (burgemeester)
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.

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

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
De heer J. Uitentuis heeft zich namens LTO Beemster aangemeld om bij agendapunt  8 
(discussienota Beemster Polder Partij) in te spreken.

4. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.
Mevr. Van den Berg betreurt het dat de financiële voorstellen op verzoek van het college van de 
commissie agenda zijn afgevoerd en vraagt wanneer de commissie o.a. het voorstel over het 
MFC (Multifunctioneel Centrum) tegemoet kan zien.
Wethouder Klaver antwoordt dat dit zo spoedig mogelijk is. Hij kan nog geen datum noemen.
De heer De Waal vraagt naar de reactie van de provincie op de inspraak van Beemster in de 
procedure over de openbaar vervoerconcessie.
De heren Commandeur en Groot hebben vragen over de brief van wethouder Klaver over de 
schade aan de geluidschermen langs de A7. De heer Groot verzoekt druk op het 
hoogheemraadschap uit te oefenen wat betreft de afsluiting van de Oostdijk in zuidelijke 
richting vanaf de Kwadijkerweg. 
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De heer Bakker verzoekt om een reactie van de wethouder op het Basel 3-akkoord (betreft o.a. 
strengere kapitaaleisen bankinstellingen) en daaraan gekoppeld de dividenduitkering van de 
BNG. Ook wil hij een reactie op de berichten over mogelijke halvering van de uitkering uit het 
gemeentefonds en de eventuele gevolgen voor Beemster.
Mevr. Jonk-de Lange verzoekt wethouder Klaver het aanleggen van fietssuggestiestroken op de 
Purmerenderweg (in noordelijke richting vanaf de Rijperweg) bij het hoogheemraadschap 
aanhangig te maken.
Wethouder Klaver beantwoordt de gestelde vragen en reageert op de gemaakte opmerkingen.
Op de zaak ‘schade geluidsschermen langs de A7’ komt hij z.s.m. nader terug. Het doel is in 
ieder geval dat het herstel z.s.m. plaatsvindt. Hij neemt het verzoek van mevr. Van den Berg om 
de omwonenden over deze zaak te informeren mee. 
Over de aanleg van fietssuggestiestroken op de Purmerenderweg neemt hij contact op met het 
hoogheemraadschap. 
Tenslotte gaat hij in op een in een vorige vergadering door de heer De Lange gestelde vraag 
over subsidiëring van de muziekschool Waterland. In de subsidiestaat 2011 zal te zien zijn 
hoeveel de korting op het subsidie voor de muziekschool beloopt.

5. Vragen aan de portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.
Mevr. Uitentuis vraagt naar de positie van de raad bij de evaluatie van de Beemster Feestweek. 
De heer Bakker vraagt aandacht voor de volgens hem enorme problemen met grauwe ganzen 
in Beemster. De heer Commandeur vraagt waarom de burgemeester wekelijks een column 
schrijft in ‘Beemster Schermer op zondag’ in plaats van in Binnendijks. De heer Groot vraagt 
wanneer hij de schriftelijke beantwoording van zijn vraag over handhavingsbeleid tegemoet kan 
zien.
De heer Brinkman beantwoordt de vragen, waarbij hij tevens ingaat op een vraag van mevr. 
Jonk-de Lange over de openbare orde-maatregelen bij het MFC.

6. Voorstel om burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het aangaan van een 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
De heer Brinkman beantwoordt vragen van de leden Commandeur, Groot, Bakker en Van den 
Berg. 
De commissie kan zich met het voorstel verenigen. 

7. Voorstel tot het vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening Beemster 2010.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.

8. Behandeling discussiestuk van de Beemster Polder Partij over gebruik agrarische 
bouwvlakken.
Op een vraag van mevr. Uitentuis zegt wethouder Hefting een voorstel toe over een inhoudelijke 
discussie over het onderwerp “Wonen in bijgebouwen”. 
Hierna geeft de voorzitter het woord aan de inspreker, de heer J. Uitentuis.
De heer Uitentuis geeft zijn reactie op de notitie van de BPP en beantwoordt vragen van 
commissieleden.
Mevr. Uitentuis leidt namens de Beemster Polder Partij het discussiestuk in, waarna de 
voorzitter de commissieleden om een reactie vraagt.
De leden Segers, Zeekant, De Waal en Buis geven achtereenvolgens hun reactie op het stuk..
Hierna schorst de voorzitter om 21.15 uur voor 10 minuten de vergadering. Na heropening door 
de voorzitter gaat mevr. Uitentuis in op de reacties, die haar fractie teleurstellen.
Na de behandeling in 2e termijn krijgt wethouder Hefting het woord.
Wethouder Hefting zegt geen meerderheidsstandpunten te hebben gehoord, bijvoorbeeld een 
uitspraak over het fenomeen ‘dubbelbestemming’. 
De voorzitter wenst geen 3e termijn en sluit de behandeling van dit agendapunt.
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9. 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 6 en 7 komen als A-punten op de raadsagenda voor 23 september 2010.

10. Actielijst raadscommissie.
De voorzitter merkt op, dat aan de lijst wordt toegevoegd het actiepunt over het aanbieden van 
een gedegen overzicht van kosten en baten afvalstoffeninzameling, zoals in de vorige 
vergadering is afgesproken. Tevens stelt hij voor om dit overzicht te koppelen aan de overgang 
naar de HVC Alkmaar. Tenslotte stelt hij voor om het onderwerp “Wonen in bijgebouwen” weer 
op de actielijst te zetten. De commissie stelt de actielijst inclusief deze aanvullingen vast.

11. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
De heer De Waal stelt een vraag aan mevr. Uitentuis naar aanleiding van het interview met 
haar, dat in het Metropool Journaal van september is opgenomen. Hij vraagt in dit verband naar 
het standpunt van de BPP over ambtelijke samenwerking.
Mevr. Uitentuis beantwoordt zijn vraag.

12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.


