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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 8 8 8 8 
november 2011november 2011november 2011november 2011, aanvang 1, aanvang 1, aanvang 1, aanvang 17.007.007.007.00 uur, uur, uur, 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 N.C.M. de Lange  (voorzitter) BPP 
De heer C.J. Jonges (griffier) 
De heer M. Bakker   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 
De heer W. Zeekant   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) 
 
Tevens aanwezig:Tevens aanwezig:Tevens aanwezig:Tevens aanwezig:    
Mevr. E. Kroese-Vrolijks (gemeentesecretaris) 
    
Afwezig met kennisgeving::Afwezig met kennisgeving::Afwezig met kennisgeving::Afwezig met kennisgeving::    
Mevr. B.A.C. Jonk-de Lange  BPP 
    
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.  
 
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 J.A. Jonk heeft zich aangemeld om bij punt 11 in te spreken. 
 
4. 4. 4. 4. Vaststellen besluitenlijst van Vaststellen besluitenlijst van Vaststellen besluitenlijst van Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingde vergaderingde vergaderingde vergadering van  van  van  van 25252525 oktober oktober oktober oktober    2011201120112011....    
De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
Naar aanleiding van de besluitenlijst laat de heer Buis weten, dat hij zich voor de vergadering op 
25 oktober 2011 heeft afgemeld. 
De heer Schagen voegt aan zijn opmerking bij punt 11 op blz. 2 toe, dat dit ook betekent dat de 
gemeenteraad er over beslist om een school open te houden. 
 
5555.... Vragen aan portefeuillehouder  Vragen aan portefeuillehouder  Vragen aan portefeuillehouder  Vragen aan portefeuillehouder J.C. KlaverJ.C. KlaverJ.C. KlaverJ.C. Klaver....  
Wethouder Klaver doet mededelingen over de schouw van de glazen gevelbeplating van het 
multifunctioneel centrum in Zuidoostbeemster. Bij de breuk in één van de gevelplaten blijkt geen 
sprake te zijn geweest van een structureel probleem maar van een incident.  
Over de kostenverdeling vindt nog overleg plaats. De heer Commandeur zou het principieel 
onjuist vinden als de gemeente een deel van de kosten zou moeten betalen. 
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Er zijn geen (andere) vragen aan wethouder Klaver. 
 
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.    
Op een vraag van de heer Bakker antwoordt burgemeester Brinkman, dat de communicatielijn 
over het onderwerp ‘ambtelijke samenwerking met Purmerend’ loopt via de Commissie 
Ambtelijke Samenwerking. Deze commissie komt op 29 november 2011 in vergadering bijeen. 
Burgemeester Brinkman laat mevr. Uitentuis desgevraagd weten, dat Burgernet voor politiezaken 
wordt ingezet. Er wordt aan gewerkt om in de toekomst AED-gediplomeerden door de 
alarmcentrale voor ambulances via sms te kunnen alarmeren. 
Hij zegt de heer Groot schriftelijke beantwoording (door wethouder Hefting) toe van zijn vraag 
waarom niet alleen de gebouwen maar ook het parkeerterrein bij het Wilgenhoek complex bij de 
sloopwerkzaamheden is betrokken.  
Op een vraag van de heer Commandeur antwoordt hij, dat de Burgernet-brief in Beemster tot nu 
toe ruim 200 reacties heeft opgeleverd. Daarmee doet Beemster het relatief goed. 
 
7. Voorstel om kennis te nemen van de 7. Voorstel om kennis te nemen van de 7. Voorstel om kennis te nemen van de 7. Voorstel om kennis te nemen van de startstartstartstartnotitie handhaving.notitie handhaving.notitie handhaving.notitie handhaving.    
Burgemeester Brinkman reageert op de vragen en opmerkingen van de leden Schagen, Segers, 
Commandeur, De Waal en Zeekant.   
De commissie neemt kennis van de startnotitie en wacht de vorderingen in het vervolgproces af. 
 
8888. . . . Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.    
Wethouder Dings beantwoordt een vraag van de heer Commandeur over 
alcoholvoorlichtingsavonden. De gemeente is bezig om deze bijeenkomsten goed voor te 
bereiden en te laten slagen. Hij zegt een kostenoverzicht van deze voorlichtingsactiviteit toe.  
 
9. Vaststellen subsidieplafond Wmo9. Vaststellen subsidieplafond Wmo9. Vaststellen subsidieplafond Wmo9. Vaststellen subsidieplafond Wmo----instellingen 2012.instellingen 2012.instellingen 2012.instellingen 2012.    
Wethouder Dings gaat in op de vragen en reacties van de leden Segers, Commandeur, Van den 
Berg en Schagen. De heer Zeekant kan zich met het voorstel verenigen. 
Na gehouden discussie concludeert de voorzitter, dat dit voorstel als B-punt  voor de 
raadsvergadering op 22 november 2011 geagendeerd moet worden. 
 
10101010.... V V V Vragen aan de portefeuillehouragen aan de portefeuillehouragen aan de portefeuillehouragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.der G.H. Hefting.der G.H. Hefting.der G.H. Hefting.    
Op een vraag van de heer Commandeur antwoordt wethouder Hefting dat de gemeente te maken 
heeft met de geldende Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en geen rekening kan 
houden met een eventuele nieuwe omgevingswet. 
 
11111111. . . . BehandeleBehandeleBehandeleBehandelen vn vn vn voorstel oorstel oorstel oorstel over toekomstig beleid caravanstallingen in het buitengebied.over toekomstig beleid caravanstallingen in het buitengebied.over toekomstig beleid caravanstallingen in het buitengebied.over toekomstig beleid caravanstallingen in het buitengebied.    
Inspreker, , , , de heer Jonk, uit kritiek op de brief die hij van het college heeft gekregen over zijn 
caravanstalling in de bebouwde kom van Zuidoostbeemster. Hij beantwoordt vragen van de leden 
Smit en Buis. 
Nadat de leden Buis, De Waal, Van Twisk , Uitentuis en Smit hun reactie op het voorstel hebben 
gegeven stelt de voorzitter voor om gelet op het tijdstip de beantwoording door wethouder Hefting 
en het vervolg van de discussie in de volgende commissievergadering op 22 november voor te 
zetten. Wethouder Hefting zegt een tijdige schriftelijke reactie toe op de vanavond gestelde 
vragen en gedane aanbevelingen.  
De commissie stemt ermee in om de behandeling op 22 november 2011 voort te zetten..  
    

11112222. . . . Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als ABepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als ABepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als ABepalen 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 8 novem8 novem8 novem8 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 22 22 22 22 novembernovembernovembernovember    
2011.2011.2011.2011.    
De commissie adviseert agendapunt 9 als B-punt te agenderen voor de raadsvergadering op 22 
november 2011.  
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11113333....    Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    
Ingekomen stuk nr. 1 (eindverslag ontwikkelen en versterken dorpsraden gemeente Beemster). 
Dit is het enige ingekomen stuk. 
Mevr. Van den Berg vindt het erg jammer dat in Middenbeemster geen dorpsraad tot stand is 
gekomen. Zij roept bewoners van Middenbeemster op zich alsnog voor een dorpsraad 
beschikbaar te stellen. De heer Commandeur is van mening dat de inwoners van 
Middenbeemster kennelijk geen behoefte hebben aan een eigen dorpsraad. 
De voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde. 
 
11114444....    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).    
De heer Commandeur bedankt het college voor de Beemster 400-agenda voor 2012. 
    
11115555....    Actielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissie....    
De voorzitter zegt dat actiepunt 2 (behandeling notitie handhaving) vervalt. Actiepunt 3 
(behandeling voorstel caravanstallingen) komt op 22 november opnieuw aan de orde. Op verzoek 
van wethouder Hefting wordt de behandeling van actiepunt 4 (voorstel over wonen in 
bijgebouwen) naar 24 januari 2012 verplaatst. 
De overige punten op de actielijst blijven ongewijzigd, omdat er geen behandeltermijnen zijn 
verstreken. 
De commissie sluit zich daarbij aan. 
 
11116666. 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)....    
Op verzoek van mevr. Uitentuis lichten de heren Commandeur en Buis het fractiestandpunt van 
het CDA toe over ambtelijke samenwerking met Purmerend en volksraadpleging. 
Er zijn geen andere vragen voor de rondvraag. 
 
11117777 Sluiting. Sluiting. Sluiting. Sluiting.        
De voorzitter sluit de vergadering om 18.40 uur. 
 

 


