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Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de van de openbare vergadering van de van de openbare vergadering van de van de openbare vergadering van de raadscoraadscoraadscoraadscommissie,mmissie,mmissie,mmissie,    gehouden op gehouden op gehouden op gehouden op dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag 11 11 11 11 
januari 2011januari 2011januari 2011januari 2011, aanvang 19.30 uur,, aanvang 19.30 uur,, aanvang 19.30 uur,, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te in de raadzaal van het gemeentehuis te in de raadzaal van het gemeentehuis te in de raadzaal van het gemeentehuis te    Middenbeemster.Middenbeemster.Middenbeemster.Middenbeemster.    
    
Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:    
De heer W. Zeekant (voorzitter)  VVD 
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 L.D.J. Fabriek   CDA 
De heer N.J.J.J. Buis   CDA 
Mevr. 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.J. van Twisk   VVD 
Mevr. E.J. Helder-Pauw   VVD 
    
Afwezig:Afwezig:Afwezig:Afwezig:    
De heer A.N. Commandeur  CDA 
Mevr. R.N. Uitentuis   BPP 
De heer G.H. Hefting (wethouder) 
 
Op uitnodigingOp uitnodigingOp uitnodigingOp uitnodiging aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig    ::::    
De heer H.N.G. Brinkman (burgemeester)    
De heer J.R.P.L. Dings (wethouder) 
De heer J.C. Klaver (wethouder) 
 
Tevens aanwezig:Tevens aanwezig:Tevens aanwezig:Tevens aanwezig:    
Mevr. E. Kroese-Vrolijks (gemeentesecretaris) 
    
    
1. 1. 1. 1. OpeningOpeningOpeningOpening....    
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 mevr. Uitentuis, de heer Commandeur en 
wethouder Hefting.  
Afgesproken is dat de burgemeester de behandeling van de agendapunten 7 en 8 zal voorzitten.  
 
2. 2. 2. 2. Vaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agenda....    
Deze wordt gewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van een verzoek van de heer De Lange wordt 
afgesproken, dat bij de rondvraag ook gelegenheid is om vragen aan de portefeuillehouders te 
stellen. 
 
3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.    
Er zijn geen insprekers. Wel is een schriftelijke inspreekreactie op agendapunt 7 ingekomen van 
mevr. J. Tulp.     
 
4. 4. 4. 4. Vaststellen besluitenliVaststellen besluitenliVaststellen besluitenliVaststellen besluitenlijst van de vergaderingjst van de vergaderingjst van de vergaderingjst van de vergadering van 7 december van 7 december van 7 december van 7 december 2010. 2010. 2010. 2010.    
De heer Buis verzoekt bij agendapunt 6 zijn mededeling over een bijeenkomst van de provincie 
aan de naam ‘Oosthuizerweg’ toe te voegen ‘(N509)’. De plaats van handeling was 
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Westbeemster in plaats van Noordbeemster. 
De besluitenlijst wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld. 
Naar aanleiding van de besluitenlijst (agendapunt 13) wordt op voorstel van mevr. Helder-Pauw 
besloten om de brief van het college over het garantiebesluit Beemster 400 jaar als agendapunt 
en niet als ingekomen in de volgende commissievergadering te behandelen.     
 
5. Ingekomen stukken5. Ingekomen stukken5. Ingekomen stukken5. Ingekomen stukken    
Ingekomen stuk nr. 1 (brief college met de reactie op aanbeveling van de Stichting Nederland 
Schoon): de heer Groot maakt het college complimenten voor deze reactie. 
Ingekomen stuk nr. 2 (brief wethouder Klaver met informatie over de schade aan de 
geluidschermen langs de A7): wethouder Klaver beantwoordt vragen van de heren Van Twisk, 
Buis en De Lange en neemt de aandachtspunten (herstel schade schermen en wegdek alsmede 
onderhoud preventief deel schermen) mee naar het overleg met Rijkswaterstaat op 4 februari 
2011. 
Ingekomen stuk nr. 3 (reactie college op partiële herziening Structuurvisie van de provincie 
Noord-Holland): de wethouders Klaver en Dings gaan in op vragen en opmerkingen van de heer 
Schagen. Het college zal gebruik maken van het inspreekrecht tijdens de vergadering van de 
provinciale commissie ROG om de belangen van Beemster te verdedigen. 
 
6. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commis6. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commis6. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commis6. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).sieleden aan organisaties en bedrijven).sieleden aan organisaties en bedrijven).sieleden aan organisaties en bedrijven).    
De heer De Lange doet mededelingen over de zijns inziens geslaagde nieuwjaarsreceptie van de 
Beemster Ondernemer. 
Mevr. Segers vond het een goede nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari in het gemeentehuis. 
Wethouder Dings deelt mee, dat de bouw van het gebouw op het nieuwe terrein voor De 
Spelemei gegund is aan aannemingsbedrijf Koos Koning. Het college blijft binnen het door de 
raad beschikbaar gestelde budget. Hij zegt toe dat het wat aangepaste bouwplan voor de leden 
ter inzage zal worden gelegd.  
 

7. 7. 7. 7. Evaluatie Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Evaluatie Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Evaluatie Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Evaluatie Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Beemster 2010 en de Instellingsverordening raadscommissie Beemster gemeenteraad van Beemster 2010 en de Instellingsverordening raadscommissie Beemster gemeenteraad van Beemster 2010 en de Instellingsverordening raadscommissie Beemster gemeenteraad van Beemster 2010 en de Instellingsverordening raadscommissie Beemster 
2010. 2010. 2010. 2010.     
De burgemeester zit de behandeling van dit agendapunt voor. 
Op verzoek van de heer De Lange wordt besloten om bij de behandeling van dit agendapunt en 
agendapunt 8 meer dan één spreker per fractie toe te staan om het woord te voeren.  
Op verzoek van de voorzitter geven de fractievertegenwoordigers hun standpunten over de 
volgende evaluatiepunten. Als fractiewoordvoerders treden op de leden De Lange, Schagen, 
Groot, Segers, Buis, Van den Berg, De Waal en Zeekant. 
 
a. a. a. a.     Vergadercycli.Vergadercycli.Vergadercycli.Vergadercycli.    
 Vier fracties zijn voorstander van overgang naar een 2-wekelijke cycli van 
 raadscommissie- en raadsvergaderingen op een nog nader aan te wijzen vaste avond. 
 Het CDA heeft geen voorkeur voor deze of de huidige vergadercyclus. 
 Vergaderavond:Vergaderavond:Vergaderavond:Vergaderavond: 
 BPP: sterk pleidooi voor de donderdag 
 D66: dinsdag 
 CDA: dinsdag 
 PvdA: dinsdag of donderdag 
 VVD: dinsdag (koppeling met avondopenstelling gemeentehuis) 
 

b.b.b.b.    Termijn tussen beschikbaar stellen stukken en vergaderdatum.Termijn tussen beschikbaar stellen stukken en vergaderdatum.Termijn tussen beschikbaar stellen stukken en vergaderdatum.Termijn tussen beschikbaar stellen stukken en vergaderdatum. 
 Alle fracties pleiten er voor om de stukken tenminste 10 dagen vóór een vergadering 
 beschikbaar te stellen.  
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c.c.c.c.    VoorVoorVoorVooraf indienen van zowel technische als politieke vragen.af indienen van zowel technische als politieke vragen.af indienen van zowel technische als politieke vragen.af indienen van zowel technische als politieke vragen. 
 Alle fracties kunnen zich er in vinden om ook politieke vragen vooraf schriftelijk in te 
 dienen. De mogelijkheid moet blijven bestaan om tijdens de vergadering zowel 
 technische als politieke vragen te stellen.   
 
d.d.d.d.    Indeling agenda.Indeling agenda.Indeling agenda.Indeling agenda.    
 Alle fracties zijn het eens over wijziging van de huidige indeling door onderwerpen 
 als ‘vaststellen besluitenlijst’, ‘ingekomen stukken’ en ’ mededelingen’ achteraan op de 
 agenda te zetten.  
 

e.e.e.e.    Behandelwijze ingekomeBehandelwijze ingekomeBehandelwijze ingekomeBehandelwijze ingekomen stukken.n stukken.n stukken.n stukken.    
Alle fracties zijn het eens met de volgende gedragslijn:  
Ingekomen stukken wordt als volgt afgedaan: voor kennisgeving aannemen of om nader 
advies voorleggen aan het college of agenderen voor een volgende commissie-
vergadering of afdoen volgens bijgevoegd afdoeningvoorstel. 
Geen discussie over ingekomen stukken. Wel kan een toelichtende vraag worden gesteld. 
 

f.f.f.f.    Presentaties.Presentaties.Presentaties.Presentaties.    
 Over presentaties zijn de standpunten als volgt: 
 BPP: akkoord met korte zakelijke presentaties anders hiervoor aparte avonden beleggen. 
 D66: voortzetting huidige werkwijze, waarbij de totale duur van presentatie en discussie 
 beperken blijft tot maximaal 20 minuten. 
 CDA: teksten presentaties vooraf beschikbaar laten stellen, waarbij bij de behandeling  
 kan worden volstaan met een enkele toevoeging en beantwoording van vragen. 
 PvdA: huidige gang van zaken handhaven (maximaal 1 presentatie per vergadering). 
 VVD: idem, maar wel aandacht voor het feit dat presentaties voor de kijkers thuis moeilijk 
 zijn te volgen. 
 
g.g.g.g.    SprSprSprSpreekrecht voor burgers.eekrecht voor burgers.eekrecht voor burgers.eekrecht voor burgers. 
 Alle fracties zijn voor handhaving van de huidige regeling. D66 wenst tevens uitbreiding 
 met de mogelijkheid, dat burgers ook tijdens commissievergaderingen niet 
 geagendeerde punten kunnen inbrengen.  
 
h.h.h.h.    Maximum duur vergaderingeMaximum duur vergaderingeMaximum duur vergaderingeMaximum duur vergaderingen.n.n.n.    
 BPP, D66, VVD: maximaal 3 uur 
 CDA: na 2 ½ uur besluiten of wordt doorgegaan en welke punten nog behandeld zullen 
 worden. 
 PvdA: agenda afwerken; eventueel ’s middags al starten 
  
Naar aanleiding van de schriftelijke reactie van mevr. Tulp geven enkele fracties aan enige 
uitbreiding van de besluitenlijsten wenselijk te vinden. De voorzitter en de griffier plaatsen daar  
kanttekeningen bij. 
De voorzitter deelt tevens mee, dat het college overweegt om een PC op een leestafel in de hal 
van het gemeentehuis te plaatsen, zodat burgers met behulp daarvan kennis kunnen nemen van 
het beeld- en geluidverslag van commissie- en raadsvergaderingen.  
 
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten de evaluatieresultaten van vanavond in het 
raadspresidium te bespreken, waarna het raadspresidium de raad een voorstel zal doen.  
Het raadspresidium zal tevens ingaan op de invulling van het voorzitterschap bij 
commissievergaderingen. 
 
8. 8. 8. 8. Eventuele vorming werkgroep kaderstelling.Eventuele vorming werkgroep kaderstelling.Eventuele vorming werkgroep kaderstelling.Eventuele vorming werkgroep kaderstelling.        
De burgemeester zit de behandeling van dit agendapunt voor. 
De leden Zeekant, Van den Berg, Buis, Segers, Groot en De Lange geven achtereenvolgens hun 
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mening over het voorstel. 
De fractiestandpunten: 
VVD: vóór vorming werkgroep kaderstelling, maar dan wel op ad hoc basis. 
PvdA: misschien moeten we het een keer uitproberen. 
CDA: gematigd positief; uitproberen is prima. 
D66: is nog niet enthousiast. 
BPP: akkoord met het voorstel. 
 
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dit punt met eventueel een ontwerpregeling in het 
raadspresidium te bespreken, waarna het raadspresidium de raad een voorstel zal doen.  
    
9. Actielijst raadscommissie.9. Actielijst raadscommissie.9. Actielijst raadscommissie.9. Actielijst raadscommissie.    
De heer Smit wil een concrete behandeldatum ingevuld hebben bij actiepunt 5 (bouwwerk 
Mijzerweg 4-5).  
Mevr. Segers vraagt zich bij actiepunt 8 (behandeling voorontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied) af of het niet logischer is om eerst de structuurvisie te behandelen. Tevens pleit zij 
er voor de stukken tijdig beschikbaar te stellen. 
De voorzitter zegt dat deze verzoeken aan wethouder Hefting worden doorgegeven. 
De overigens actiepunten geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. 
    
10. Rondvraag.10. Rondvraag.10. Rondvraag.10. Rondvraag.    
De heer De Waal vraagt of het strooibeleid (gladheidbestrijding) goed heeft gewerkt. Wethouder 
Klaver is van mening van wel. 
De heer Van Twisk heeft een vraag over het besluit van het college om een plakzuil in 
Middenbeemster te plaatsen. De burgemeester licht de motivering toe en beantwoordt een vraag 
van de heer De Lange over het bevoegd gezag als het gaat om reclame-uitingen binnen en buiten 
de bebouwde kom.  
De heer Schagen vraagt naar aanleiding van een publicatie in Binnendijks over het bouwplan 
Middenpad of van de aldaar aanwezige bomen exemplaren behouden kunnen blijven door 
verplaatsing. De voorzitter zegt dat deze vraag aan wethouder Hefting zal worden voorgelegd. 
Op voorstel van mevr. Jonk-De Lange wordt besloten om op de actielijst te zetten, dat het 
toegezegde gewijzigde voorstel over verkeersmaatregelen op de Zuiderweg in het 2e kwartaal 
2011 in de commissie behandeld wordt.   
Mevr. Segers heeft een vraag naar aanleiding van de publicatie in Binnendijks over de kap van 
138 bomen, vermoedelijk in Zuidoostbeemster. Zij vraagt waarom alleen de kadastrale 
aanduiding en geen adres vermeld is. Tevens vraagt zij of de bomen gerooid kunnen worden 
voordat een natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd.  
Naar aanleiding van een brief van de bewonersgroep Nekkerzoom vraagt zij of in de commissie 
een discussie kan plaats vinden over een ruimte voor ruimteregeling voor de gehele gemeente. 
Haar fractie is benaderd door de familie Groot over hun bouwwensen bij verplaatsing van hun 
kaasboerderij en zij verzoekt om deze zaak te agenderen. De heer De Lange merkt op, dat er 
eerst sprake moet zijn van een officieel ingediende bouwaanvraag.  
Over de vraag over de ruimte voor ruimteregeling merkt hij op, dat hij in de afgelopen 
raadsvergadering een vraag heeft gesteld. Deze vraag staat echter niet in het overzicht van 
gemaakte afspraken en toezeggingen op het raadsinformatiesysteem. De vraag is: “Hoe gaat de 
gemeente om met verzoeken om toepassing van de ruimte voor ruimteregeling voor objecten 
buiten het gebied van de Nekkerzoom”. 
De voorzitter geeft deze vraag door aan wethouder Hefting.  
    
11. Sluiting.11. Sluiting.11. Sluiting.11. Sluiting.        
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
 


