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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op woensdag 16
juni 2010, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
Mevrouw A.M.J. Segers (voorzitter) D66
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 N.C.M. de Lange BPP
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer L.D.J. Fabriek CDA
De heer G.J.M. Groot D66
De heer H.W.E.Ö. Heijmans 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

Afwezig:
De heer N.J.J.J. Buis CDA 
De heer L.J.M. Schagen BPP
De heer W. Zeekant 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. Zij heet in het bijzonder burgemeester Brinkman 
welkom, die ondanks zijn enkelbreuk aanwezig is.

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

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
De heer A. Heine heeft zich namens de volkstuindervereniging Leeghwater aangemeld om bij 
agendapunt 6 in te spreken.
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4. Ingekomen stukken.
De heren Heijmans, De Waal, Commandeur en De Lange geven achtereenvolgens hun 
commentaar op of naar aanleiding van de reactie (ingekomen stuk nr. 5) van het college op het 
ontwerp Plan van Eisen openbaar vervoer Concessie Waterland 2011. Wethouder Klaver laat 
weten, dat hij geen aanleiding ziet om de reactie van het college aan te passen.
Op een vraag van mevr. Helder-Pauw antwoordt wethouder Klaver, dat hij in de vergadering van 
de raadscommissie op 7 september 2010 terug komt op het onderwerp buurthuis 
Zuidoostbeemster, subsidie 2010 (ingekomen stuk nr. 2).
De heer Smit vindt de beantwoording van zijn vragen over vergunningvrij bouwen en 
overgangsrecht (ingekomen stuk nr. 1) erg summier. Wethouder Hefting vindt zijn 
beantwoording duidelijk.
De ingekomen stukken 3 en 4 geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

5. Jaarstukken 2009.
De heren De Lange, De Groot, Commandeur, De Waal en Van Twisk geven namens hun fracties 
hun reactie op de jaarstukken 2009.
Naar aanleiding van verzoeken van commissieleden stelt de voorzitter voor om in het 
ontwerpraadsbesluit over de vaststelling van de jaarstukken 2009 tevens de volgende passage 
op te nemen: het college opdracht te geven om de raad vóór 1 oktober 2010 een plan van 
aanpak naar aanleiding van de aanbevelingen van Deloitte aan te bieden.
De commissie stelt in met dit voorstel.
Op het verzoek van de heer Commandeur om een nadere toelichting op het inburgeringbudget 
zegt wethouder Dings een schriftelijk antwoord toe.

6. Kadernota 2011.
De heer Heine spreekt in namens de volkstuindervereniging Leeghwater. Hij roept de 
commissie op om het college te verzoeken de voorgestelde verhoging met 500% van de huur 
van het volkstuinencomplex te schrappen. Op grond van de huurovereenkomst is een dergelijke 
verhoging niet mogelijk. Op vragen van commissieleden antwoordt wethouder Klaver dat er nog 
overleg met het bestuur van de volkstuindervereniging zal plaatsvinden.
De leden De Groot, Commandeur, Van den Berg, Van Twisk en De Lange geven namens hun 
fracties hun reactie op de kadernota 2011.
De portefeuillehouders reageren op deze reacties, waarbij de volgende toezeggingen worden 
gedaan.
Wethouder Klaver zegt een schriftelijk antwoord toe op de vraag van de heer Van Twisk over 
verlaging van het budget onderhoud waterlopen. Wethouder Klaver zegt een schriftelijk 
antwoord toe op de vraag van de heer De Lange over subsidiëring van de muziekschool. 
Wethouder Hefting zegt op vragen over kostendekking afvalstoffenheffing aanvullende 
informatie toe.
Burgemeester Brinkman zegt de heer Commandeur toe nader terug te zullen komen op diens 
voorstel om op rookmelders voor woningen in het buitengebied te besparen.

7. 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 de punten 5 en 6 als B-punten te agenderen.

8. Rondvraag.
De heer De Waal zal de burgemeester in het bezit stellen van de KPMG-nota over duurzame 
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financiering van het landschap dat in opdracht van het IPO is opgesteld.
Hij verzoekt het college dit rapport door te nemen en er richting IPO op te reageren, omdat het 
element werelderfgoed onderbelicht is.
Voorts vraagt hij met het oog op de bedrijfsverplaatsing van kaasboerderij Groot of het
onderzoek geluidzonering N244 al is afgesloten.
Wethouder Hefting zegt dat dit laatste punt t.z.t. terugkomt in de raad bij de behandeling van de 
wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing.
De heer De Lange wijst op de schade aan het geluidscherm langs de A7 en zegt dat de 
schermen erg vuil zijn. Burgemeester Brinkman antwoordt, dat college daar nader op 
terugkomt.
De heer Smit vraagt waarom het bewonersplatform Nekkerzoom destijds niet is uitgenodigd 
voor de inhoudelijke bespreking over de Nekkerzoom.
Vervolgens vraagt hij of de bouwkeet bij de NH kerk zonder vergunning is geplaatst. Naar 
aanleiding van een e-mail van het heer F. Beekers over de tijdelijke ontheffing aan Van ’t Hek 
heeft hij nog een vraag over het handhavingsbeleid van de gemeente en verzoekt hij wethouder 
Hefting om een presentatie te geven over belangenafweging.
Wethouder Hefting beantwoordt de vraag over het bewonersplatform Nekkerweg en merkt op 
dat een brief van het college over plan van aanpak ruimte voor ruimteregeling Nekkerzoom in 
de raadvergadering van 24 juni a.s. aan de orde komt.
Hij beantwoordt de vraag over de bouwkeet. Hij zegt de vraag over handhaving niet inhoudelijk 
te zullen beantwoorden en over het verzoek om een presentatie wil hij nadenken. Hij vraagt de 
heer Smit of hij twijfelt aan zijn integriteit.
Na enige discussie stelt de voorzitter het laatste agendapunt aan de orde.

9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.


