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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op dinsdag 1 juni
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 M. Bakker BPP
Mevr. B.A.C. Jonk-de Lange BPP
De heer L.J.M. Schagen BPP
De heer N.C.M. de Lange 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 P.C. de Waal PvdA
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD
De heer W.J. van Twisk VVD

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.

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

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

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 11 mei 2010.
Deze besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft toevoeging, op verzoek van 
de heer Smit, van de zinsnede “en of het overgangsrecht op dit perceel van toepassing is” aan 
de zin bij punt 14, waarbij wethouder Hefting hem een schriftelijk antwoord toezegt.
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5. Ingekomen stukken.

a. Brief d.d. 6 mei 2010 van wethouder Klaver, waarin hij reageert op de vraag die 
de heer Commandeur in de vergadering van 11 mei 2010 heeft gesteld over de 
aanblik van het terrein bij het viaduct in de A7 ter hoogte van de Zuiddijk te 
Zuidoostbeemster.
De heer Commandeur komt hier bij agendapunt 12 op terug.

b. Brief d.d. 11 mei 2010 van burgemeester en wethouders over de begroting 2011 
van de Stadsregio Amsterdam en de begroting 2011 van de Stadsregio Amsterdam.
Deze stukken geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

6. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).
Mevr. Segers doet verslag van de Ontmoetingsdag Kijk op de regio van de Stadsregio 
Amsterdam. Tevens ziet zij terug op een geslaagde historische kerkgang op 30 mei 2010.
De heer Buis sluit zich hierbij aan en doet verslag van de bestuurvergadering van de Technische 
Dienst Beemster en Zeevang, waarin de jaarrekening 2009 is vastgesteld. 

7. Vragen aan de portefeuillehouder H.N.G. Brinkman
Op een vraag van de heer Bakker antwoordt de heer Brinkman, dat de meldkamer onlangs het 
verkeerde korps heeft opgeroepen voor hulpverlening bij een ongeval aan de Purmerenderweg.
Op vragen van de heer Groot over handhavingsbeleid ten aanzien van de APV en de Wabo (Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht) zegt de heer Brinkman schriftelijke beantwoording toe. 
De heer Brinkman beantwoordt vragen van de heren Commandeur en De Lange over het kraken 
van het voormalige Fortis bankgebouw aan de Middenweg te Middenbeemster. 
Op vragen van mevr. Van den Berg noemt de heer Brinkman het standpunt van het college over 
de discussienotitie de VNG over de bestuurlijke vormgeving in Nederland (Thorbecke 2.0).
Dit onderwerp komt t.z.t. op de agenda van de gemeenteraad. 
Tenslotte beantwoordt de heer Brinkman vragen van de heer De Waal over de afgelopen 
luilaknacht.

8. Vragen aan de portefeuillehouder J.R.P.L. Dings
Op verzoek van mevr. Helder-Pauw wordt besloten om de jongerenwerkster uit te nodigen voor 
de raadscommissievergadering op 7 september 2010. Wethouder Dings zegt mevr. Helder-
Pauw een schriftelijk antwoord toe op haar vraag over het budget voor de stichting Welsaen.
Wethouder Dings beantwoordt vragen van mevr. Segers over jeugdwerkloosheid. Hij zegt 
schriftelijke informatie toe over jeugdwerkloosheidscijfers. Op een vraag van de heer Groot licht 
wethouder Dings de vragen toe die hij tijdens de bestuursdag Laag Holland heeft gesteld.

9. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting
Wethouder heer Hefting zegt een schriftelijke reactie toe op de vraag van de heer Van Twisk
over beleid voor zonnecollectoren. Dit naar aanleiding van documentatie die de heer Buis 
beschikbaar heeft gesteld.
Wethouder Hefting beantwoordt een vraag van de heer Buis over de stand van zaken rond het 
bouwvak Zuiderweg 33-34.
Wethouder Hefting zegt de heer Commandeur een schriftelijk antwoord toe op zijn vragen over 
bouwactiviteiten op het volkstuinenterrein aan het Noorderpad ten oosten van de A7.
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Wethouder Hefting beantwoordt vragen van mevr. Segers over inventarisatie caravanstallingen 
en de relatie daarvan met de Ruimte voor Ruimteregeling.
De heer De Lange vraagt naar de stand van zaken bij de inventarisatie wonen in bijgebouwen. 
Wethouder Hefting zegt hem een schriftelijk antwoord toe.
Tevens informeert wethouder Hefting hem over het vervolg op de dorpsontwikkelingsplannen 
voor Noord- en Westbeemster, de structuurvisie, de invoeringsdatum van de Wabo, tijdelijke 
vergunningen (naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State) en de 
bedrijfsverplaatsing van de fa. Koning.
  
10. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over herziening bestemmingsplan ten 
behoeve van het uitbreiden van een woning op het perceel Jisperweg 8a te Noordbeemster.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.

11. Voorstel tot het wijzigen van de bouwverordening.
Wethouder Hefting gaat in op vragen van de heer De Lange over vergunningsplicht voor 
accommodaties vanaf 4 personen.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen. De fractie van de BPP beraadt zich nog over 
een definitief standpunt.

12. Vragen aan de portefeuillehouder J.C. Klaver.
Wethouder Klaver zegt mevr. Helder-Pauw een schriftelijke reactie toe op haar vraag over 
beschikbaarstelling van sportkantines voor activiteiten in het kader van Beemster 400.
De heer Van Twisk vraagt te onderzoeken of gemeentelijke samenwerking kan leiden tot 
efficiënter gebruik van de gemeentelijke afvalstraat. Wethouder Klaver zegt dat dit 
meegenomen kan worden bij de onderzoeken in het kader van de vorming van een robuuste 
ambtelijke samenwerkingsorganisatie.
Op vragen van de heren De Waal en Buis antwoordt wethouder Klaver, dat bij de ingekomen 
stukken voor de raadscommissievergadering op 16 juni a.s. een reactie van het college op het 
programma van eisen voor de openbaar vervoer concessie ligt.
Vervolgens gaat hij in op de reactie van de heren Commandeur en Groot op zijn brief over de 
aanblik van het gebied langs de Zuiddijk ter hoogte van de A7.
Op vragen van de heer Commandeur en mevr. Van den Berg zegt hij toe de commissie in de 
vergadering op 7 september a.s. te zullen informeren over de exploitatie van het MFC en de 
subsidiëring van het buurthuis.
Tenslotte zegt hij de heer Groot schriftelijke beantwoording toe op zijn vraag over de afsluiting 
van een gedeelte van de Oostdijk .

13. Voorstel tot gunning van de accountantscontrole jaarstukken 2010-2013.
De heer Schagen en de griffier beantwoorden vragen van de heer Van Twisk.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen en spreekt op voorstel van de heer Groot af 
om later dit jaar een gesprek met vertegenwoordiger van Deloitte te hebben.
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14. Jaarrekening 2009, begrotingswijziging 2010 en begroting 2011 van het Landschap 
Waterland.
Wethouder Klaver beantwoordt vragen van de heer Commandeur, Groot en Bakker over de 
algemene reserve van het Landschap Waterland.
De commissie kan zich met het standpunt van burgemeester en wethouders verenigen. 

15. Bepalen welke agendapunten tevens voor de komende raadsvergaderuing geagendeerd 
moeten worden en aangeven onder welke categorie (A, B of C) de punten opgenomen kunnen 
worden.
De agendapunten 10 en 13 komen als A-punten en het agendapunt 11 als B-punt op de 
raadsagenda voor 24 juni 2010.

16. Actielijst van de commissie.
De commissie brengt de volgende wijzigingen aan in de actielijst:
- Behandelingsdatum actiepunt 1 (exploitatie MFC) wordt 7 september 2010.
- Bij actiepunt 2 (beleidsplan klimaat) wordt ‘wethouder Hefting’ gewijzigd in ‘wethouder Dings’.
- Behandelingsdatum actiepunt 6 (evaluatie aanpak huiselijk geweld) wordt 7 september 2010.

17. Rondvraag.
Op voorstel van mevr. Van den Berg verzoekt de commissie het college om de leden van de raad 
en de fractieassistenten voortaan vooraf te informeren over bijeenkomsten voor bewoners. Het 
is vervolgens aan de raadsleden en fractieassistenten om deze bijeenkomsten al dan niet bij te 
wonen.
Mevr. Kroese-Vrolijks zal dit verzoek aan het college voorleggen.

18. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.


