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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 27272727    
septemberseptemberseptemberseptember 2011 2011 2011 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:    
Mevr. A.M.J. Segers (voorzitter)  D66 
De heer C.J. Jonges (griffier) 
Mevr. B.A.C. Jonk-de Lange  BPP 
Mevr. R.H. Uitentuis   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 G.J.M. Groot   D66 
De heer J.W.T. Smit   D66 
De heer H.W.E.Ö. Heijmans  D66  
Mevr. C. van den Berg   PvdA  
De heer P.C. de Waal   PvdA  
De heer W. Zeekant   VVD (aanwezig t/m de behandeling van agendapunt 19) 
Mevr. E.J. Helder-Pauw   VVD  
 
Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:    
De heer M. Bakker   BPP 
De heer N.J.J.J. Buis   CDA 
    
Op uOp uOp uOp uitnodigingitnodigingitnodigingitnodiging aanwezig aanwezig aanwezig 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: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 
aanwezigen op de publieke tribune, de kijkers thuis en de griffier van harte welkom.  
Er is bericht van verhindering ingekomen van de leden Bakker en Buis. 
  
2. 2. 2. 2. Vaststelling van Vaststelling van Vaststelling van Vaststelling van de agendade agendade agendade agenda....    
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld  
 
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 hebben zich geen insprekers gemeld. 
 
4. 4. 4. 4. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergadering van  van  van  van 13 september13 september13 september13 september    2011201120112011....    
Op verzoek van mevr. Van den Berg wordt haar naam geschrapt uit de 4e regel bij punt 11 op blz. 
3. 
Tevens wordt de volgende zin toegevoegd: ‘In afwijking van het collegevoorstel vindt mevr. Van 
den Berg dat het kleine bedrag dat voor maatschappelijke stages beschikbaar is benut moet 
worden. 
Op verzoek van de fractie van D66 wordt aan de zin in de 4e regel bij punt 14 op blz. 3 de 
volgende passage toegevoegd: ‘en verwijst daarvoor naar het gemaakte voorbehoud in de brief 
van de veiligheidsregio’. 
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De commissie stelt de besluitenlijst met inachtneming van deze wijzigingen vast.  
 
5. Vragen aan portefeuillehouder 5. Vragen aan portefeuillehouder 5. Vragen aan portefeuillehouder 5. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. BrinkmanH.N.G. BrinkmanH.N.G. BrinkmanH.N.G. Brinkman....    
Op een vraag van de heer De Lange antwoordt burgemeester Brinkman dat een brief in de maak 
is over de voortgang bij de gemeentelijke samenwerking. 
 
6666. . . . Voorstel totVoorstel totVoorstel totVoorstel tot het vaststellen van de Verordening basisregistratie personen Beemster 2011  het vaststellen van de Verordening basisregistratie personen Beemster 2011  het vaststellen van de Verordening basisregistratie personen Beemster 2011  het vaststellen van de Verordening basisregistratie personen Beemster 2011 
(Verordening BRP 2011).(Verordening BRP 2011).(Verordening BRP 2011).(Verordening BRP 2011).    
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Destructieverordening Beemster.7. Voorstel tot het vaststellen van de Destructieverordening Beemster.7. Voorstel tot het vaststellen van de Destructieverordening Beemster.7. Voorstel tot het vaststellen van de Destructieverordening Beemster.    
Op verzoek van de heer De Lange zegt burgemeester Brinkman toe in de jaarlijkse afvalkalender 
informatie over het bedrijf Rendac te laten opnemen.  
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 
 
8. Bestuurlijke afspraken over de instandhouding van werelderfgoed De Beems8. Bestuurlijke afspraken over de instandhouding van werelderfgoed De Beems8. Bestuurlijke afspraken over de instandhouding van werelderfgoed De Beems8. Bestuurlijke afspraken over de instandhouding van werelderfgoed De Beemster.ter.ter.ter.    
Burgemeester Brinkman en wethouder Hefting beantwoorden vragen van de leden De Waal en 
Groot. 
 
9. 9. 9. 9. Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.    
Op een vraag van de heer De Lange antwoordt wethouder Hefting dat Woonzorg Nederland een 
bouwaanvraag heeft ingediend en dit betekent dat het gesprek met Woonzorg Nederland over de 
zuidgevel van Middelwijck op korte termijn belegd zal worden. 
 
10. Voorstel om de welstandsverslagen 2010 van het college en de welstandscommissie voor 10. Voorstel om de welstandsverslagen 2010 van het college en de welstandscommissie voor 10. Voorstel om de welstandsverslagen 2010 van het college en de welstandscommissie voor 10. Voorstel om de welstandsverslagen 2010 van het college en de welstandscommissie voor 
kennisgeving aan te nemen.kennisgeving aan te nemen.kennisgeving aan te nemen.kennisgeving aan te nemen.    
Wethouder Hefting gaat in op de opmerkingen van de leden Fabriek, Groot, Uitentuis, Zeekant en 
De Waal. Hij constateert dat de commissie reikhalzend uitziet naar de omgevingsnota. 
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 
 
11. Voorstel tot aanpa11. Voorstel tot aanpa11. Voorstel tot aanpa11. Voorstel tot aanpassing van het Reglement van orde van de welstandscommissie.ssing van het Reglement van orde van de welstandscommissie.ssing van het Reglement van orde van de welstandscommissie.ssing van het Reglement van orde van de welstandscommissie.    
Wethouder Hefting gaat in op de opmerkingen van de leden Heijmans, Fabriek, Uitentuis, 
Zeekant en De Waal.  
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 
 
12. Voorstel om in beginsel p12. Voorstel om in beginsel p12. Voorstel om in beginsel p12. Voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van een lanologische medewerking te verlenen aan het realiseren van een lanologische medewerking te verlenen aan het realiseren van een lanologische medewerking te verlenen aan het realiseren van een 
voeropslagloods op perceel Hobrederweg 36.voeropslagloods op perceel Hobrederweg 36.voeropslagloods op perceel Hobrederweg 36.voeropslagloods op perceel Hobrederweg 36.    
Wethouder Hefting gaat in op de opmerkingen van de leden De Lange, Smit, Fabriek, De Waal en 
Zeekant. Hij beaamt dat er aanleiding bestaat om kritischer naar de compleetheid van 
bouwplannen te kijken. 
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 
 
13. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.13. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.13. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.13. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.    
Wethouder Dings beantwoordt vragen van de heer De Lange (over de onderhandelingen met KPN 
over opwaardering van het kopernetwerk in Beemster), van de heer Schagen (over de effecten 
van de bezuinigingen op de muziekschool) en mevr. Jonk-de Lange (over de brief over het CJG, 
die ouders onlangs kregen toegestuurd). Op de suggestie van de heer Schagen om beleid te 
maken voor de groep jeugdigen van 14-17 jaar in relatie met muziek zegt hij hierover te willen 
nadenken. 
 
14. Voorstel om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 14. Voorstel om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 14. Voorstel om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 14. Voorstel om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 
TwiskeTwiskeTwiskeTwiske----Waterland.Waterland.Waterland.Waterland.    
Wethouder Dings reageert op opmerkingen van de leden Commandeur, Van den Berg en 
Heijmans.  
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De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 
 
15. Voorstel om ten behoeve van de huisvesting 15. Voorstel om ten behoeve van de huisvesting 15. Voorstel om ten behoeve van de huisvesting 15. Voorstel om ten behoeve van de huisvesting van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de 
bibliotheek te Middenbeemster een aanvullend kredbibliotheek te Middenbeemster een aanvullend kredbibliotheek te Middenbeemster een aanvullend kredbibliotheek te Middenbeemster een aanvullend krediet van iet van iet van iet van € 18.650,€ 18.650,€ 18.650,€ 18.650,---- beschikbaar te stellen. beschikbaar te stellen. beschikbaar te stellen. beschikbaar te stellen.    
Wethouder Dings en gemeentesecretaris mevr. Kroese-Vrolijks beantwoorden vragen van de 
leden Van den Berg, Helder-Pauw, Jonk-de Lange, Groot en Commandeur. 
Wethouder Dings geeft de commissie in overweging om een kennismakingsgesprek te beleggen 
met de CJG-coördinator en het bestuur van de bibliotheek.  
De commissie kan zich unaniem met het voorstel van burgemeester en wethouders verenigen. 
 
16. 16. 16. 16. Vragen aan portefeuillehouder J.C. KlaverVragen aan portefeuillehouder J.C. KlaverVragen aan portefeuillehouder J.C. KlaverVragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver....    
Wethouder Klaver deelt mee, dat op 7 oktober een gesprek plaatsvindt met de betrokkenen bij 
de zaak ‘glasplaten MFC’. 
Op een vraag van de heer Groot antwoordt hij, dat het wachten is op besluitvorming van het 
hoogheemraadschap naar aanleiding van de verkeerstellingen op de Oostdijk. 
 
17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011.17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011.17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011.17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011.    
Wethouder Klaver beantwoordt vragen van de leden    Commandeur en De Waal. Hij laat weten, dat 
te zijner tijd een integraal huisvestingsplan wordt aangeboden. 
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 
 
18. Behandelen brief d.d. 28 juli 2011 van wethouder Klaver over het Des Beemsters project 18. Behandelen brief d.d. 28 juli 2011 van wethouder Klaver over het Des Beemsters project 18. Behandelen brief d.d. 28 juli 2011 van wethouder Klaver over het Des Beemsters project 18. Behandelen brief d.d. 28 juli 2011 van wethouder Klaver over het Des Beemsters project 
Kopergravure.Kopergravure.Kopergravure.Kopergravure.    
Wethouder Klaver beantwoordt vragen van de leden Smit en Commandeur. Op een vraag van de 
heer Smit zegt hij toe dat de commissieleden het advies van het kwaliteitsteam vertrouwelijk 
kunnen inzien. 
 
19. Startnotitie brede school.19. Startnotitie brede school.19. Startnotitie brede school.19. Startnotitie brede school.    
Wethouder Klaver beantwoordt vragen van de leden De Waal, Heijmans en Commandeur. 
Hij zegt toe de commissie op de hoogte te zullen houden van het vervolg op de startnotitie. 
 
20202020. Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als A. Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als A. Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als A. Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als A----punt voor de punt voor de punt voor de punt voor de 
raadsvergadering op raadsvergadering op raadsvergadering op raadsvergadering op 13 september 13 september 13 september 13 september en als en als en als en als BBBB---- of C of C of C of C----punt voor de raadsvergadering op punt voor de raadsvergadering op punt voor de raadsvergadering op punt voor de raadsvergadering op 27272727    
septemberseptemberseptemberseptember 2011. 2011. 2011. 2011.    
De commissie adviseert de agendapunten 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 en 17 als A-punten voor de 
vanavond te houden raadsvergadering te agenderen. Er zijn geen B- of C-punten.  
    
21212121....    Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    
Ingekomen stuk nr. 1 (rapport “Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster” van de 
GGD Zaanstreek-Waterland). De heer Heijmans zet vraagtekens bij de toegepaste wijze van 
enquêteren. Hij heeft twijfels over de betrouwbaarheid van het rapport.  
De ingekomen stukken 2. en 3. geven geen aanleiding tot opmerkingen. 
Ingekomen stuk nr. 4 (brief burgemeester over kwaliteit dijken). De heer Heijmans vraagt hoe de 
verantwoordelijkheden geregeld zijn voor de strook van 1 meter aansluitend aan het wegdek. 
De voorzitter zegt hem een schriftelijk antwoord toe. 
 
22.22.22.22.    Mededelingen (o.a. terugkoppeMededelingen (o.a. terugkoppeMededelingen (o.a. terugkoppeMededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).ling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).ling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).ling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).    
Mevr. Jonk-de Lange doet mededelingen over de presentatie van ‘Aangenaam Wonen Plus’, die 
onlangs in Edam is gehouden.  
Mevr. Van den Berg doet mededelingen over een bijeenkomst op 26 september jl. van SPOOR, 
waarbij de komende statutenwijziging centraal stond. De heer Commandeur beaamt dat tijdens 
deze bijeenkomst duidelijke informatie is gegeven.  
Mevr. Segers bezoekt de SPOOR-bijeenkomst op 5 oktober a.s. 
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23232323....    Actielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissie....    
De leden hebben vandaag een brief van het college gekregen met daarin een toelichting waarom 
de actiepunten 2 t/m 5 niet voor deze vergadering geagendeerd konden worden. 
Op voorstel van de voorzitter wordt afgesproken, dat het raadspresidium zich gaat buigen over de 
data waarop deze actiepunten in de commissie behandeld moeten worden. 
De overige actiepunten en de geplande afdoening blijven ongewijzigd. 
 
24242424. Rondvraag. Rondvraag. Rondvraag. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders) (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders) (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders) (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders)....    
Er zijn geen vragen voor de rondvraag  
 
25252525    Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.        
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
 
 


