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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op dinsdag 2 
november 2010, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
Mevr. A.M.J. Segers (voorzitter) D66
De heer C.J. Jonges (griffier)
Mevr. B.A.C. Jonk-de Lange BPP
De heer M. Bakker BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer L.J.M. Schagen BPP
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer L.D.J. Fabriek CDA
De heer H.W.E.Ö. Heijmans 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
De heer W.J. van Twisk VVD

Afwezig:
De heer N.J.J.J. Buis CDA
Mevr. E.J. Helder-Pauw VVD
Mevr. R.H. Uitentuis BPP

De heer H.N.G. Brinkman (burgemeester)

Op uitnodiging aanwezig :
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 Buis, Helder-Pauw en Uitentuis.
De heer Brinkman (burgemeester) is eveneens verhinderd.

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

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

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 5 oktober 2010.
Deze besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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5. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken 1 t/m 5 even geen aanleiding tot opmerkingen. Wel geven de heren
Groot, en Heijmans te kennen nadere vragen aan de wethouders Dings en Hefting te zullen 
stellen. 
Over brief nr. 5 (informatie van het college over de sloop van de aula op de algemene 
begraafplaats) geven de leden Commandeur, Van den Berg, De Lange en Smit hun reacties.

6. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).
Mevr. Jonk-de Lange doet mededelingen over het volgens haar zeer geslaagde huttenbouw 
evenement voor de jeugd op het ijsbaanterrein.
De heer Commandeur maakt zijn complimenten voor de brief van wethouder Hefting over 
risicoaansprakelijkheid van de gemeente bij gedoogsituaties. Hij verzoekt de daarin verstrekte 
informatie verkort in Binnendijks op te nemen.

7. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings
De heer Heijmans maakt uit de brief van wethouder Dings over evaluatie aanpak huiselijk 
geweld op, dat de regionale nota huiselijk geweld niet uitgevoerd is. Hij is van mening dat dit 
teruggekoppeld had moeten worden naar de raad.
Wethouder Dings antwoordt dat controle plaatsvindt door de GGD. Hij zegt toe, dat extra gelet 
zal worden op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. 

8. Presentatie van de heer G.J. Wubs, directeur van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening (SMD) Zaanstreek-Waterland.
Naast de heer Wubs is tevens mevr. Y. Schotten, maatschappelijk werkster voor Beemster, 
aanwezig.
De heer Wubs geeft met behulp van PowerPoint een presentatie over de werkzaamheden en 
activiteiten van de SMD. Tevens beantwoordt hij vragen van de leden Van den Berg, 
Commandeur, Heijmans en Groot.

9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening  voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Beemster 2011.
De heer Commandeur vraagt waarom het college een verhuisvergoeding van € 4.000 voorstelt 
terwijl de Wmo-cliëntenraad adviseert om dit op te trekken naar € 5.000.
Wethouder Dings zegt een schriftelijk antwoord toe.
De heer Heijmans pleit er voor om dat de indicatiestelling voor mensen van 75 jaar en ouder te 
houden zoals die was. Tevens stelt hij voor om het zinsgedeelte ‘(gehandicapten) sport’ in 
artikel 28 onder e te wijzigen in ‘sport door mensen met een beperking’.
Wethouder Dings zegt een schriftelijke reactie op het eerste punt toe. Hij is het eens met de 
voorgestelde aanpassing van artikel 28.
De commissie kan zich met het voorstel van het college (incl. aanpassing artikel 28) verenigen.

10. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.
Op een vraag van de heer Groot antwoordt wethouder Klaver dat de aansluiting 
Purmerenderweg-N244 circa 6 maanden vertraagd is. Op de vraag van de heer Zeekant over de 
stand van zaken bij de kwestie geluidsschermen A7 kan hij op dit moment nog geen antwoord 
geven.

11. Vragen aan wethouder G.H. Hefting
Wethouder Hefting geeft een toelichting op het gewijzigde raadsbesluit van 28 oktober jl. ten 
aanzien van de projectbesluitprocedure voor Hobrederlaan 2. Meer informatie staat in het stuk, 
dat vanmiddag naar de raadsleden en fractieassistenten gemaild is.
Op de vraag van de heer Groot over de brief van de Stichting Nederland Schoon (ingekomen 
stuk nr. 3) komt hij schriftelijk terug. Vervolgens gaat hij in op de vragen en opmerkingen over 
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het slopen van de aula (ingekomen stuk nr. 6). 
De sloop gaat door en het college denkt na over mogelijkheden van een andere voorziening. 
Hij beantwoordt een vraag van de heer Smit over de inzameling van plastic, waarmee in april 
2010 gestart is.
Voor de beantwoording van de vraag over gesprekken met Eneco verwijst hij de heer 
Commandeur door naar de fractievoorzitter van de BPP. De heer De Lange licht de aard van de 
contacten met Eneco toe. Hij benadrukt, dat windmolens onbespreekbaar zijn voor zijn fractie.
De heer Commandeur heeft gelezen, dat het college het onderzoek naar de situatie op het 
volkstuinencomplex aan het Noorderpad nabij de A7 nog niet heeft afgerond. Wethouder 
Hefting zegt, dat het college meer informatie zal geven zodra dat mogelijk is. 
Op een vraag van mevr. Van den Berg doet hij enkele mededelingen over de voorgeschiedenis 
van en de stand van zaken bij de zaak ‘Wiehemeijer’. 
Op een vraag van mevr. Van den Berg naar aanleiding van de presentatie over bouwbouw in 
Zuidoostbeemster op 21 oktober jl. zegt hij te verwachten, dat op 27 november a.s. een 
woningbouwkrant verschijnt.
De heer Zeekant verzoekt de leden ook voor niet ingewijden begrijpelijk te zijn.
De heer Schagen noemt de uitwerking van de provinciale structuurvisie en de uitbreiding van de 
weidevogelgebieden als ontwikkelingen, die consequenties voor Beemster kunnen hebben.
Wethouder Hefting deelt zijn zorg en zegt toe dit te laten uitzoeken en de commissie op de 
hoogte te houden.

12. Voorstel tot het nemen van een projectbesluit ten behoeve van het geheel vernieuwen, 
veranderen en verplaatsen van een schuur op het perceel Zuiddijk 7 te Zuidoostbeemster.
De leden Fabriek en Van Twisk kunnen zich met het voorstel verenigen. De heer De Waal vraagt 
wat de wethouder van de provincie verwacht. De heer De Lange vraagt naar aanleiding van dit 
voorstel opnieuw aandacht voor regelgeving over beplantingszones. 
De heer Smit vraagt naar het toetsingskader voor vervangende bebouwing. Vervolgens ontstaat 
een discussie over het gebruik en het vastleggen van toetsingskaders, interne richtlijnen en 
gedragsregels.
Wethouder Hefting zegt naar aanleiding van de inbreng van de heer Smit de volgende 
tekstwijzigingen in het voorstel van het college toe.
In de 1e zin van de laatste alinea op blz. 1 wordt het zinsgedeelte ‘het gemeentelijk beleid van 
vervangende bebouwing’ gewijzigd in ‘de gemeentelijke beleidspraktijk van vervangende 
bebouwing’.
In de laatste zin van de 1e alinea op blz. 2 wordt het zinsgedeelte ‘dat aan de oostkant een deel 
van het bestemmingsvlak kan worden afgehaald’ gewijzigd in ‘dat aan de oostkant een deel van 
het bestemmingsvlak moet worden afgehaald’.
De commissie gaat vervolgens unaniem akkoord met het voorstel.

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.
Agendapunt 12 komt als A-punt en punt 9 als B-punt op de raadsagenda voor 11 november
2010.

14. Actielijst raadscommissie
Punt 1 (Evalueren aanpak huiselijk geweld) is vanavond aan de orde geweest en komt te 
vervallen.
Punt 13 (Behandelen onderwerp ‘bestuurlijke vormgeving in Nederland (Thorbecke 2.0)’vervalt.
Dit naar aanleiding van de mededeling van mevr. Kroese, dat de VNG dit stuk inmiddels van de 
agenda heeft gehaald.
Bij de punten die nu gepland staan voor behandeling in de commissie in het 4e kwartaal wordt 
‘4e  kwartaal’ gewijzigd in ‘7 december 2010’.
De overige punten blijven ongewijzigd op de actielijst staan.
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15. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
De heer Heijmans vraagt om verduidelijking van het onderscheid tussen technische en 
bestuurlijke/politieke vragen. Afgesproken wordt om dit punt bij de evaluatie van raads- en 
commissievergaderingen op 7 december 2010 te betrekken.
De heer De Lange doet een beroep op de fracties van het CDA en D66 om alsnog een 
vertegenwoordiger aan te wijzen in de commissie bezuinigingen. De heer Groot komt hier in de 
begrotingsraad op terug.
De heer Groot wordt graag tijdig geïnformeerd over rechtszaken van de gemeente. In de daarop 
volgende discussie, waaraan de leden Commandeur, De Lange, Smit, Zeekant en Van den Berg
deelnemen, blijkt dat men daar verschillend over denkt. Wethouder Hefting geeft zijn opvatting 
hierover als locoburgemeester.

16. Sluiting..
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.


