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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 
oktoberoktoberoktoberoktober, 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 A.N. Commandeur  (voorzitter) CDA 
De heer C.J. Jonges (griffier) 
De heer M. Bakker   BPP 
Mevr. B.A.C. Jonk-de Lange  BPP 
De heer N.C.M. de Lange  BPP 
De heer L.J.M. Schagen    BPP 
De heer N.J.J.J. Buis   CDA 
De heer L.D.J. Fabriek   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.J. van Twisk   VVD  
Mevr. E.J. Helder-Pauw   VVD  
 
Afwezig met kennisgeving::Afwezig met kennisgeving::Afwezig met kennisgeving::Afwezig met kennisgeving::    
Mevr. A.M.J. Segers   D66 
De heer W. Zeekant   VVD 
    
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 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.  
  
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.    
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 27272727 september september september september    2011201120112011....    
Op verzoek van mevr. Van den Berg worden bij agendapunt 13 op blz. 21 na de opmerkingen van 
de heer Heijmans de volgende zinnen toegevoegd: ‘De leden Van den Berg en Commandeur 
reageren op deze opmerkingen. Wethouder Dings zegt de GGD te kennen als een professionele 
organisatie en geeft in overweging om bij de eerstvolgende gelegenheid aan vertegenwoordigers 
van de GGD vragen over het onderzoek te stellen.  
De commissie stelt de besluitenlijst met inachtneming van deze toevoeging 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....    
Burgemeester Brinkman informeert de leden over de websitezaak en beantwoordt vragen van de 
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leden Van Twisk, Buis en Smit. 
De heer Heijmans maakt een compliment voor de sloop van het voormalige zwembad De 
Wilgenhoek en het afvoeren van het puin. Op een vraag van de heer Fabriek antwoordt 
burgemeester Brinkman dat de hangplek bij speeltuin De Vreugdegaard een vast punt van 
overleg is met de politie en de toezichthouders. 
 
6666. . . . VVVVragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.ragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.ragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.ragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.    
Op een vraag van de heer De Waal antwoordt wethouder Hefting dat het ontwerp ‘wijziging 
woonbestemming in horecabestemming op het Marktplein’ in de structuurvisie aan de orde komt. 
Op een vraag van de heer Buis licht hij de vertraging bij de woningbouwprojecten T. de 
Coeneplein te Middenbeemster en Bloesemplein te Zuidoostbeemster toe.  
Wethouder Hefting gaat in op vragen van de heer Smit naar aanleiding van het persbericht over 
caravanstallingen en op vragen van de heer De Lange over de bevoegdheden van het Rijk als het 
gaat om aanleg van windmolenparken en over een artikel over de ruimte voor ruimteregeling in 
een kwartaalblad van de provincie Noord-Holland.   
 
7. V7. V7. V7. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.ragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.ragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.ragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.    
Wethouder Klaver doet mededelingen over een nader onderzoek naar de glazen gevelplaten bij 
het Multifunctioneel Centrum. Vervolgens beantwoorden hij en gemeentesecretaris mevr. Kroese 
vragen van de leden De Waal, Van Twisk  en Jonk-de Lange. 
Op een vraag van de heer Van Twisk antwoordt wethouder Klaver dat binnenkort met de 
uitvoering van onderdelen van het verkeersplan van de Blauwe Morgenster gestart wordt. Mevr. 
Helder-Pauw pleit er voor, dat de wegbeheerders de wegbermen in 2012 vóór de feestweek in 
augustus maaiden. 
Wethouder Klaver zegt toe dit verzoek mee te zullen nemen in het overleg met wegbeheerders. 
Tevens zegt hij de heer De Waal een schriftelijk antwoord toe op zijn vraag hoe het staat met de 
schade aan civiele kunstwerken in het oudste gedeelte van plan Leeghwater. 
Hij neemt kennis van de vraag van de heer De Waal over de staat waarin de openbare verlichting 
op de Oostdijk zich bevindt. 
De heer Fabriek vraagt naar de mogelijke sloop van de aula, de aanblik van de locatie Zuiddijk ter 
hoogte van de A7, de hinderlijke dilatatievoegen in het viaduct over de Zuiddijk. Wethouder 
Klaver verzoekt hem de eerste vraag aan wethouder Hefting voor te leggen. De aanblik van het 
gedeelte Zuiddijk is een voortdurend punt van overleg met de betrokken wegbeheerders. 
Aan de dilatatievoegen doet de gemeente niets. 
Hij neemt de suggestie van mevr. Jonk-de Lange mee om ook de raadsleden een uitnodiging te 
sturen voor de bijeenkomst “Iedereen telt mee”, die voor de basisscholen in Midden- en 
Noordbeemster wordt gehouden. 
Hij zegt de heer De Lange toe, dat de raadsleden te zijner tijd kennis kunnen nemen van het 
convenant, dat de gemeente met de Stichting De Beemster Keyser zal aangaan over de 
nieuwbouw naast de Protestantse kerk in Middenbeemster. 
 
8. 8. 8. 8. Plan van aanpak naar aanleiding van aanbevelingen en adviezen Deloitte over de jaarstukken Plan van aanpak naar aanleiding van aanbevelingen en adviezen Deloitte over de jaarstukken Plan van aanpak naar aanleiding van aanbevelingen en adviezen Deloitte over de jaarstukken Plan van aanpak naar aanleiding van aanbevelingen en adviezen Deloitte over de jaarstukken 
2010.2010.2010.2010.    
De heer Groot is het niet eens met het standpunt van het college over onderhoudsplannen voor 
kapitaalgoederen. Hij maakt zich zorgen over de staat van onderhoud van een aantal objecten. 
De heer Van Twisk deelt de mening van de heer Groot. 
Wethouder Klaver zegt toe bij de volgende bespreking van het plan van aanpak meer informatie 
te zullen geven over het onderhoud van gemeentelijke kapitaalgoederen. 
Op voorstel van de voorzitter besluit de commissie het plan van aanpak tweemaal per jaar op de 
agenda te zetten en wel in april en oktober.  
 
9. 9. 9. 9. Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. DingsJ.R.P.L. DingsJ.R.P.L. DingsJ.R.P.L. Dings....    
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De heer Groot vraagt naar het onderzoek naar een gemeenschappelijke voorziening in 
Middenbeemster. Wethouder Dings zegt hem schriftelijke beantwoording toe.  
 

11110. Voorstel 0. Voorstel 0. Voorstel 0. Voorstel tot het vaststellen van de volgende verordeningen Wet sociale werkvoorziening:tot het vaststellen van de volgende verordeningen Wet sociale werkvoorziening:tot het vaststellen van de volgende verordeningen Wet sociale werkvoorziening:tot het vaststellen van de volgende verordeningen Wet sociale werkvoorziening:    

---- Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werk Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werk Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werk Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening.voorziening.voorziening.voorziening.    

---- Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening.    

---- Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening. Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening. Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening. Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening.    
Wethouder Dings beantwoordt vragen van de leden Heijmans, Buis en Van den Berg. 
De commissie kan zich unaniem met het voorstel van burgemeester en wethouders verenigen. 
 
11111111. 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 11 oktober11 oktober11 oktober11 oktober    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 25 oktober25 oktober25 oktober25 oktober    
2011.2011.2011.2011.    
De commissie adviseert agendapunt 10 als A-punt voor de vanavond te houden raadsvergadering 
te agenderen. Er zijn geen B- of C-punten.  
    
12121212....    Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    
Ingekomen stuk nr. 1 (brief burgemeester over Burgernet): geen inhoudelijke opmerkingen. 
Ingekomen stuk nr. 2 (brief wethouder Daan van Purmerend): wethouder Dings gaat in op vragen 
van mevr. Van den Berg over de behandeling in de raadscommissie  van de Wet Werken naar 
vermogen. 
Ingekomen stuk nr. 3 (brief wethouder Klaver met beantwoording diverse vragen): wethouder 
Klaver beantwoordt een nader vraag van mevr. Jonk-de Lange over openbare verlichting langs de 
Purmerenderweg.  
Ingekomen stuk nr. 4 (brief wethouder Hefting met beantwoording diverse vragen): geen 
opmerkingen. 
Ingekomen stuk nr. 5 (brief college over de actielijst): op een vraag van de heer Van Twisk over 
capaciteitsproblemen antwoordt wethouder Klaver dat dit temporisering van bepaalde 
werkzaamheden tot gevolg heeft.  
Ingekomen stuk nr. 6 (brief wethouder Hefting over onderzoek caravanstallingen): dit stuk krijgt 
een vervolg bij de behandeling van agendapunt 15.  
 
13131313....    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 De Lange doet mededelingen over een bijeenkomst van de Stichting voor Landelijk 
Schoon West-Friesland op 8 oktober 2011 in Zuidermeer. Hij en de heer Schagen hebben deze 
bijeenkomst bijgewoond. 
    
14141414....    Actielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissie....    
De voorzitter noemt de data bij de punten 2 t/m 4, 6 en 8 waarvan het college vanmorgen heeft 
bepaald dat die realistisch zijn wat betreft behandeling van zaken in de commissie.  
De commissie kan zich, zij het niet in alle gevallen van harte, vinden in de voorgelegde data. 
Actiepunt 5 (grondexploitatie Zuidoostbeemster 1) vervalt omdat het college daarover een 
recentelijk een brief heeft gezonden. 
Actiepunt 10 (o.a. over speelplek bij de Torenstraat) wordt aangepast i.v.m. met hetgeen over dit 
onderwerp bij de vaststelling van de besluitenlijst van 27 september 2011 is gezegd.  
De overige actiepunten en de geplande afdoening blijven ongewijzigd. 
 
15151515. 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)....    
Mevr. Van den Berg legt voor om de brief van het college over caravanstallingen voor de volgende  
commissievergadering op de agenda te zetten. De heer Smit zegt nog schriftelijke vragen over 
deze brief te zullen indienen. De commissie is het eens met agendering van genoemde brief voor 
een commissievergadering.  
 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie 11-10-2011 4 

16161616 Sluiting. Sluiting. Sluiting. Sluiting.        
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 
 


