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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 22 22 22 22 
november 2011november 2011november 2011november 2011, aanvang , aanvang , aanvang , aanvang 19.30 uur19.30 uur19.30 uur19.30 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 H. Jager (plv. griffier) 
De heer B.A.C. Jonk-de Lange  BPP 
De heer N.C.M. de Lange    BPP 
De heer L.J.M. Schagen    BPP 
Mevr. R.H. Uitentuis   BPP 
De heer L.D.J. Fabriek   CDA 
De heer A.N. Commandeur  CDA  
Mevr. A.M.J. Segers   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 
Mevr. E.J. Helder-Pauw   VVD 
De heer W.J. van Twisk   VVD  
 

Op uitnodigingOp uitnodigingOp uitnodigingOp uitnodiging aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig    ::::    
De heer J.R.P.L. Dings (wethouder) 
De heer G.H. Hefting (wethouder) 
De heer J.C. Klaver (wethouder) 
 
TevTevTevTevens aanwezig:ens aanwezig:ens aanwezig:ens aanwezig:    
Mevr. E. Kroese-Vrolijks (gemeentesecretaris) 
De heer J. Meijer (BD Architecten) 
    
Afwezig met kennisgeving::Afwezig met kennisgeving::Afwezig met kennisgeving::Afwezig met kennisgeving::    
De heer H.N.G. Brinkman  burgemeester 
De heer N.J.J.J. Buis   CDA 
    
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, onder wie leden van de Vrijwillige Brandweer Beemster, en 
de kijkers thuis en de griffier van harte welkom.  
Er is bericht van verhindering ingekomen van de heer Brinkman en de heer Buis. 
De heer Commandeur laat weten dat de heer Buis vanavond niet aanwezig is in verband met het 
recente overlijden van zijn vader en deelt tevens mee dat de heer Buis zijn raadslidmaatschap 
per 31 december a.s. zal beëindigen, omdat dit niet meer valt te combineren met zijn huidige 
werkkring.   
 
2. 2. 2. 2. Vaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de 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.    
De heer W.N. van Diepen heeft zich aangemeld om bij punt 8 in te spreken. 
 
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 22 november22 november22 november22 november    2011201120112011....    
De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
Naar aanleiding van de besluitenlijst laat de heer Fabriek weten, dat niet hij maar de heer Buis bij 
de commissievergadering aanwezig was. 
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5555.... Presentatie over brandweerkazerne in Zuidoostbeemster. Presentatie over brandweerkazerne in Zuidoostbeemster. Presentatie over brandweerkazerne in Zuidoostbeemster. Presentatie over brandweerkazerne in Zuidoostbeemster.  
De heer Meijer van BD Architecten verzorgt aan de hand van dia’s en een animatiefilm een 
presentatie over het ontwerpbouwplan voor een brandweerkazerne op de locatie 
Zuiderweg/Zuiddijk te Zuidoostbeemster. Wethouder Dings heeft op 21 november de presentatie 
van het plan aan de dorpsraad Zuidoostbeemster bijgewoond. 
De heer Meijer en wethouder Hefting beantwoorden vragen van de leden Van Twisk, Van den 
Berg, Commandeur, Groot en De Lange. 
De meerderheid van de commissie staat positief tegenover het ontwerp. De leden Van Twisk en 
Groot zijn tegen een brandweerkazerne op deze locatie en hebben bedenkingen tegen het 
bouwplan.  
Wethouder Hefting zegt toe, dat het college in het vervolgtraject overleg zal plegen met de 
dorpsraad Zuidoostbeemster. 
De voorzitter rondt de discussie af. 
 
6666. V. V. V. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.ragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.ragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.ragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.    
Er zijn geen vragen die wethouder Hefting als locoburgemeester krijgt voorgelegd. 
 
7. 7. 7. 7. Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.G.H. Hefting.G.H. Hefting.G.H. Hefting.    
Op vragen van de leden Fabriek, Commandeur en De Lange antwoordt wethouder Hefting, dat zo 
mogelijk reeds op 13 december a.s. in de raadscommissie een voorstel aan de orde komt over 
vestiging van een kinderopvang in het voormalige politiebureau aan de H.M. van Randwijklaan.  
De heer Schagen vraagt naar de stand van zaken bij de uitbetaling van oud papiervergoedingen 
aan verenigingen. Wethouder Hefting zegt schriftelijke beantwoording toe.  
 
8888. V. V. V. Voortzetting behandeling oortzetting behandeling oortzetting behandeling oortzetting behandeling voorstelvoorstelvoorstelvoorstel over toekomstig  over toekomstig  over toekomstig  over toekomstig beleid caravanstallingen in het beleid caravanstallingen in het beleid caravanstallingen in het beleid caravanstallingen in het 
buitengebiedbuitengebiedbuitengebiedbuitengebied. . . .     
De heer Van Diepen spreekt in en legt uit waarom het volgens hem onjuist is dat hij de 
buitenstalling van caravans op zijn perceel Purmerenderweg 21 moet beëindigen. 
Hij beantwoordt vragen van de leden Smit en Commandeur. 
Wethouder Hefting beantwoordt vragen van de leden De Waal, Fabriek, Smit, Uitentuis en Van 
Twisk. 
Na gehouden discussie zegt wethouder Hefting toe om het gedeelte van het voorstel dat 
betrekking heeft op de percelen Purmerenderweg 21 en 113 ter heroverweging terug te zullen 
nemen. Tevens zegt hij de heer De Waal schriftelijk een nadere toelichting toe op de schriftelijke 
beantwoording van vraag 7 (over het voorstel caravanstallingen) van de PvdA. 
 
9.9.9.9. Beschikbaar stellen krediet voor onderzoek w Beschikbaar stellen krediet voor onderzoek w Beschikbaar stellen krediet voor onderzoek w Beschikbaar stellen krediet voor onderzoek woonwensen jongeren en alleenstaanden en oonwensen jongeren en alleenstaanden en oonwensen jongeren en alleenstaanden en oonwensen jongeren en alleenstaanden en 
update Woonvisie 2008+.update Woonvisie 2008+.update Woonvisie 2008+.update Woonvisie 2008+.    
Wethouder Hefting gaat in de reacties van de leden Commandeur, Segers, De Lange, Helder-
Pauw en Van den Berg. 
Na gehouden discussie wordt afgesproken om het van de beantwoording in de pauze van enkele 
vragen te laten afhangen of het voorstel als A-punt in de raadsvergadering aan de orde komt. 
 
10. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver10. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver10. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver10. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver 
Op een vraag van de heer De Waal over de staat van onderhoud van kunstwerken in plan 
Leeghwater laat wethouder Klaver weten, dat een brief hierover onderweg is.  
De werkgroep verkeersmaatregelen Blauwe Morgenster is zeer tevreden over de genomen 
verkeersmaatregelen, zo laat hij de heer Commandeur desgevraagd weten.  
De heer Groot vraagt aandacht voor de beantwoording van zijn eerder verzoek over de 
verkeerssituatie bij de kruising Vredenburghweg/Zuiderpad. Hij vraagt tevens aandacht voor de 
kruising Middenpad/Purmerenderweg. Wethouder Klaver neemt dit mee. 
 
11111111    Voorstel over verkeersmaatregelen Zuiderweg naar aanVoorstel over verkeersmaatregelen Zuiderweg naar aanVoorstel over verkeersmaatregelen Zuiderweg naar aanVoorstel over verkeersmaatregelen Zuiderweg naar aanleiding van het burgerinitiatiefvoorstel leiding van het burgerinitiatiefvoorstel leiding van het burgerinitiatiefvoorstel leiding van het burgerinitiatiefvoorstel 
van bewoners van de Zuiderweg.van bewoners van de Zuiderweg.van bewoners van de Zuiderweg.van bewoners van de Zuiderweg.    
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Wethouder Klaver gaat in op de reacties van de leden Groot, Jonk-De Lange, Van Twisk, De Waal 
en Commandeur. 
De commissie kan zich na enige discussie verenigen met de voorgestelde verkeersmaatregelen. 
Vanuit de commissie wordt aangedrongen op spoedige aanbieding van een gemeentelijk verkeer- 
en vervoersplan (GVVP). 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Tussenrapportage begroting 2011 en de 212. Voorstel tot het vaststellen van de Tussenrapportage begroting 2011 en de 212. Voorstel tot het vaststellen van de Tussenrapportage begroting 2011 en de 212. Voorstel tot het vaststellen van de Tussenrapportage begroting 2011 en de 2eeee wijziging van  wijziging van  wijziging van  wijziging van 
de gemeentebegroting 2012.de gemeentebegroting 2012.de gemeentebegroting 2012.de gemeentebegroting 2012.    
Wethouder Klaver reageert    op de opmerkingen en vragen van de leden Schagen, Van Twisk, Van 
den Berg, Commandeur en Groot. . . .     
Op vragen van de leden Schagen en Commandeur laat wethouder Klaver weten dat binnenkort 
een presentatie van de bibliotheek zal plaatsvinden. Op een vraag van de heer Groot zegt hij, dat 
het college met een voorstel komt over dekking van het exploitatietekort van het multifunctioneel 
centrum.  
Omdat de commissie geen unaniem standpunt uitbrengt concludeert de voorzitter dat het 
voorstel over de Tussenrapportage 2011 als B-punt in de raadsvergadering op 13 december a.s. 
op de agenda komt. 
  
13. 13. 13. 13. VVVVragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder J.R.P.L. DingsJ.R.P.L. DingsJ.R.P.L. DingsJ.R.P.L. Dings....    
Er zijn geen vragen voor wethouder Dings. 
    

11114444. . . . Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten wordeBepalen welke agendapunten geagendeerd moeten wordeBepalen welke agendapunten geagendeerd moeten wordeBepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als An als An als An als A----punt voor de punt voor de punt voor de punt voor de 
raadsvergadering op raadsvergadering op raadsvergadering op raadsvergadering op 22222222 novem novem novem novemberberberber    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 13 december13 december13 december13 december    
2011.2011.2011.2011.    
De commissie adviseert agendapunt 9 als A-punt te agenderen voor de raadsvergadering op 22 
november 2011 en agendapunt 12 als B-punt voor de raadsvergadering op 13 december 2011. 
Over de agendering van agendapunt 11 wordt later vanavond een beslissing genomen.  
    
11115555....    Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    
Ingekomen stuk nr. 1 (brief wethouder Hefting over verbetering uitvoering asbesttaken) geeft 
geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. 
 
11116666....    Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).    
Er zijn geen mededelingen. 
    
11117777....    Actielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissie....    
De actielijst geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. 
 
11118888. 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. 
 
11119999 Sluiting. Sluiting. Sluiting. Sluiting.        
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 


