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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op dinsdag 14 
juni 2011, 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
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 N.J.J.J. Buis CDA
De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66
De heer G.J.M. Groot D66
De heer J.W.T. Smit D66
Mevr. C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA
De heer W. Zeekant 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)
De heer A. Booij (vertegenwoordiger Deloitte Accountants B.V.)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, de vertegenwoordigers van het college, de 
aanwezigen op de publieke tribune, de kijkers naar de live uitzending via de website, de griffier 
en in het bijzonder de heer Booij, vertegenwoordiger van Deloitte, van harte welkom.

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

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

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 mei 2011.
Op verzoek van wethouder Klaver wordt de zin “Wethouder Klaver deelt mee, dat de 
busmaatschappij EBS ………”op blz. 2 bij punt 6 wordt gewijzigd in “Wethouder Klaver deelt mee, 
dat lijn 129 in de nabije toekomst wordt omgelegd en de route Rijperweg-Purmerenderweg v.v. 
gaat volgen”.
De besluitenlijst wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.
Op een vraag van mevr. Van den Berg naar aanleiding van de besluitenlijst (blz. 2, bij punt 5) 
antwoordt wethouder Dings, dat de werkgroep energie en landschap op 21 juni 2011 (i.p.v. 14 
juni 2011) in vergadering bijeenkomt.

5. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.
Wethouder Dings beantwoordt vragen van mevr. Jonk-de Lange over het aanbod van de brede 
school in relatie tot BeeJee en over de wachtlijst voor plaatsing van mensen in een beschermde 
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werkomgeving. Dit laatste naar aanleiding van een recent bezoek aan Baanstede.
Vervolgens beantwoordt hij een vraag van de heer Buis over het afgelopen VNG congres.

6. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.
Op vragen van mevr. Van den Berg en de heer Buis antwoordt wethouder Klaver, dat het 
onderzoek glasplaten MFC nog een maand in beslag zal nemen. Hij zegt toe de leden op de 
hoogte te zullen houden.

7. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.
De heer Heijmans komt terug op zijn eerder gestelde vraag over de kwaliteit van de 
dijklichamen in Beemster. De burgemeester zegt toe, dat in de schriftelijke beantwoording ook 
zal worden ingegaan op de verantwoordelijkheden van de betrokken overheden ten aanzien van 
dijklichamen en het weg- en bermbeheer van dijken. Ook zal worden ingegaan op de bepalingen 
in de APV over dijklichamen.
Hij beantwoordt vragen van de heer Commandeur over de recente brand bij De Wilgenhoek aan 
het Noorderpad. De heer Buis vraagt naar de beantwoording van een eerder door zijn fractie 
gestelde vraag over de hanggroepjongeren. De burgemeester zegt schriftelijke beantwoording 
toe. Hij beantwoordt vervolgens een vraag over de verkoop van het politiebureau aan de H.M. 
van Randwijklaan. 
Op verzoek van de heer Buis besluit de commissie de wijkagent uit te nodigen voor een na het 
zomerreces te houden commissievergadering.  
Op verzoek van mevr. Van den Berg staat de burgemeester stil bij de belangrijkste onderdelen 
van het recente bezoek van de Commissaris van de Koningin.

8. Jaarstukken 2010.
De leden Zeekant, Van den Berg, Commandeur, Groot en Schagen geven namens hun fracties 
een reactie op de jaarstukken 2010 en het accountantsverslag van Deloitte.
De heer Booij beantwoordt vragen over de rapportage van Deloitte. De portefeuillehouders 
beantwoorden de vragen en gaan in op de opmerkingen die op hun portefeuilles betrekking 
hebben. 
De heer Groot krijgt een schriftelijk antwoord toegezegd op zijn vraag over een passage over de 
verkiezingen in 2010, die zijns inziens gedateerd is. 
De commissie brengt geen advies uit. De jaarstukken 2010 staan als B-punt op de raadsagenda 
voor 28 juni 2011.

9. Kadernota 2012.
De leden Zeekant, Van den Berg, Commandeur, Groot en Schagen geven namens hun fracties 
een reactie op de kadernota 2012. 
De portefeuillehouders beantwoorden de vragen en gaan in op de opmerkingen die op hun 
portefeuilles betrekking hebben.
De commissie brengt geen advies uit. De kadernota staat als B-punt op de raadsagenda voor 28 
juni 2011.

10. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.
Wethouder Hefting beantwoordt een vraag van de heer Buis over het onderzoek brandveiligheid 
caravanstallingen en een vraag van de heer Heijmans over de risico’s van kopers van 
bouwkavels in Zuidoostbeemster, omdat de planologische goedkeuring nog niet volledig rond is.
Op de laatste vraag laat wethouder Hefting weten, dat deze risico’s nihil zijn.

11. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor
de bouw van een nieuwe kaasmakerij CONO op perceel Rijperweg 20.
De leden Buis, Smit, De Lange, Van Twisk en De Waal laten namens hun fracties weten zich met 
het voorstel te kunnen verenigen. Zij maken tevens hun complimenten aan CONO en het college 
voor het uitstekende proces van planvoorbereiding . 
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Wethouder Hefting beantwoordt de gestelde vragen en zegt op vragen van de leden De Waal en 
Smit toe de commissie regelmatig op de hoogte te zullen houden van de ontwikkelingen in het 
vervolgproces.

12. Voorstel om akkoord te gaan met het betrekken van de financiële consequenties van de 
herontwikkeling van de locaties De Bloeiende Perelaar en het buurthuis bij de financiële 
eindopstelling van de realisatie van De Boomgaard.
De leden Uitentuis en Van Twisk kunnen zich met het voorstel verenigen. De leden Groot, De 
Waal en Buis hebben ook na beantwoording van de vragen door wethouder Hefting .
De voorzitter stelt vast dat dit voorstel als B-punt op de raadsagenda voor 28 juni 2011 komt. 

13. Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als A-punt voor de 
raadsvergadering op 14 juni 2011 en als B- of C-punt voor de raadsvergadering op 28 juni 
2011.
Punt 11 komt als A-punt op de agenda van de raad. De punten 8, 9 en 12 komen als B-punten 
op de raadsagenda 

14 Ingekomen stukken.
De heer Heijmans heeft geconstateerd, dat bij ingekomen stuk nr. 1 op blz. 2 van de brief van 
het college een rekenfout is gemaakt. De heer Heijmans krijgt een schriftelijke reactie 
toegezegd.
De ingekomen stukken geven de leden overigens geen aanleiding tot het maken van op- of 
aanmerkingen.

15. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en 
bedrijven).
Er zijn geen mededelingen.

16. Actielijst raadscommissie.
Wethouder Hefting laat over actiepunt 2 (behandelen voorstel college over wonen in 
bijgebouwen) weten, dat de oproep in Binnendijks slechts één reactie heeft opgeleverd.
Hij verzoekt de geplande behandeling in de commissie van de actiepunten 2, 4 (behandelen 
procesvoorstel ruimte voor ruimteregeling) en 5 (aanpassing zuidgevel Middelwijck) nader te 
bepalen op 3e kwartaal 2011, 12 juli 2011 respectievelijk 3e kwartaal 2011.
Wethouder Klaver verzoekt de behandeling van het burgerinitiatiefvoorstel van bewoners van de 
Zuiderweg over verkeersmaatregelen op de Zuiderweg  (actiepunt 3) nader te bepalen op 12 juli 
2011.
De commissie stemt in met de verzochte aanpassingen en laat de actielijst voor het overige
ongewijzigd.

17. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
De heer De Lange stelt voor om voor de eerstvolgende raadscommissievergadering het 
volgende punt te agenderen “Toevoegen aan de lijst met toegestane activiteiten op agrarische 
bouwvlakken: het agrarisch hulpbedrijf”.
Wethouder Hefting schetst de procedure bij de voorbereiding van het bestemmingsplan 
Buitengebied.
De commissie kan zich vinden in het voorstel van de voorzitter om het voorstel van de heer De 
Lange te agenderen voor de vergadering op 12 juli 2011.

18 Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.


