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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op dinsdag 12 
april 2011, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer P.C. de Waal (voorzitter) PvdA
De heer C.J. Jonges (griffier)
De heer M. Bakker 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
Mevr. A.M.J. Segers D66
De heer G.J.M. Groot D66
De heer J.W.T. Smit D66
De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (i.p.v. dhr. Smit aanwezig bij de punten 7 t/m 11)
Mevrouw C. van den Berg PvdA 
De heer W. Zeekant VVD 
Mevr. E.J. Helder-Pauw VVD

Afwezig:
De heer H.N.G. Brinkman (burgemeester)

Op uitnodiging aanwezig :
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)

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 en de 
griffier van harte welkom. De heer Brinkman is vanavond niet aanwezig.
Vanavond is de laatste commissievergadering in ‘oude stijl’.

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

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
De heer F. Beekers heeft zich aangemeld om in te spreken bij agendapunt 10.

4. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van 8 en 23 maart 2011.
De besluitenlijst van 8 maart 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Op verzoek van de heer De Lange zet de commissie ‘terugkoppeling naar commissie van het 
overleg van het college met de eigenaar van Middelwijck over aanpassing van de zuidgevel van 
Middelwijck” op de actielijst.
Op verzoek van mevr. Segers wordt in de besluitenlijst van 23 maart 2011 de naam van de heer 
J.W.T. Smit aan de aanwezigen toegevoegd. 
De heer De Lange verzoekt op blz. 2 de horecabestemming bij “Open en bloot” aan de 
Middenweg als aandachtspunt toe te voegen, opdat deze bestemming correct in het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied wordt verwerkt. 
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De besluitenlijst van 23 maart 2011 wordt met inachtneming van deze toevoegingen
vastgesteld.

5. Ingekomen stukken.
Ingekomen stuk nr. 1 (brief met stand van zaken over programma E-Beemster) geeft geen 
aanleiding tot opmerkingen of vragen.
De heren Bakker en Buis reageren op ingekomen stuk nr. 2 (brief over ganzenproblematiek).
Zij roepen wethouder Dings, portefeuillehouder dierenwelzijn, op om de krachten met de 
gemeenten in West-Friesland en de Noordkop te bundelen om richting provincie actie te 
ondernemen om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de ganzenproblematiek.  

6. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).
De heer Zeekant doet mededelingen over de conferentie Simpel Samenwerken (samenwerking 
Ten Boer en Groningen) op 31 maart te Groningen. Mevr. Segers heeft bij die gelegenheid ook 
nuttige informatie gekregen over de BEL-samenwerking (BEL = Bussum, Eemnes en Laren).
De commissie is het eens met het voorstel van de heer Zeekant om binnenkort een vergadering 
van de Commissie Ambtelijke Samenwerking te beleggen.
De heer De Lange doet mededelingen over de bijeenkomst ter gelegenheid van het 12 ½ jarig 
bestaan van het dorpsoverleg Westbeemster op 8 april te Westbeemster.

7. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.
Op vragen van de heer Heijmans zegt wethouder Dings dat nog geen reactie is ingekomen op 
brieven van het college over (terug)plaatsing van een pinautomaat in Zuidoostbeemster.
Hij zegt nadere actie toe en zegt tevens toe de commissie vóór 26 april a.s. te zullen informeren 
over de financiële verhouding tussen gemeente en hospice. 
Op een vraag van de heer De Lange informeert wethouder Dings de commissie over de laatste 
ontwikkelingen rond breedband in de polder.

8. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.
Wethouder Klaver beantwoordt vragen van mevr. Segers over de inzet van 
combinatiefunctionarissen in het kader van het brede schoolprogramma en de invulling van 
maatschappelijke stages. Op dit laatste punt komt hij zo spoedig mogelijk nader terug.
Op een vraag van de heer De Lange zegt hij toe met de gedeputeerde voor verkeerszaken 
contact op te zullen nemen naar aanleiding van de berichten over intrekking financiering N243.
Op een vraag van mevr. Uitentuis laat hij weten, dat de bezwaren tegen de consequenties van 
Natura 2000 een vervolg krijgen via de VNG, die hierover in gesprek gaat met staatssecretaris 
Bleeker.
Mevr. Van den Berg stelt vragen over de gunning van het openbaar vervoer aan de Israëlische 
vervoermaatschappij EBS. Wethouder Klaver zal navragen of het aspect ‘maatschappelijk 
ondernemen’ voldoende aandacht zal krijgen.
Wethouder Klaver neemt op verzoek van de heer Commandeur wederom contact op met het 
hoogheemraadschap over de aanblik van het gebied ter hoogte van Zuiddijk/A7.  

9. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.
Mevr. Van den Berg vraagt wanneer de woningbouw op het Bloesemplein van start gaat. 
Wethouder Hefting antwoordt, dat dit project gelijktijdig met het woningbouwproject aan de 
Tobias de Coenestraat van start gaat. Het project in Middenbeemster loopt vertraging op door 
beroepsprocedures.
Op een vraag van de heer Commandeur zegt hij, dat op 13 april een brief uitgaat over de 
ontwikkeling van bouwlocaties in Zuidoostbeemster. Voorts laat hij hem weten, dat het 
onderzoek naar uitbreiding van de lijst bij “Verbrede landbouw” (blz. 2 besluitenlijst van 23-3-
2011) vóór de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied zijn beslag krijgt.
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10. Behandelen brief van wethouder Hefting over het gebied Nekkerzoom.
De heer F. Beekers spreekt in namens het bewonersplatform Nekkerzoom. 
Hij vindt het jammer, dat het platform niet bij de voorbereiding van de brief is betrokken en 
maakt bezwaar tegen een aantal onderdelen van de brief. 
De commissieleden hebben geen vragen aan de heer Beekers.
Achtereenvolgens  geven de leden De Lange, Segers, Buis, Van den Berg en Zeekant hun 
fractiestandpunten.
Wethouder Hefting zegt de reacties in het college te zullen bespreken en vervolgens de 
commissie een procesvoorstel te zullen voorleggen.

11. Behandelen brief college over afspraken met VAC Purmerend (VAC = Vrouwen Advies 
Commissie).
Op een vraag van de heer Heijmans zegt wethouder Hefting zijn best te zullen doen, dat een 
deskundige uit Beemster in de VAC wordt benoemd.
De commissie neemt kennis van de brief van het college.

12. Voorstel tot het definitief vaststellen van het bestemmingsplan Locatie Kwekerij Slot 
Zuidoostbeemster.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

13. Voorstel tot het vaststellen van het Convenant dorpsraden Beemster 2011.
Wethouder Hefting beantwoordt vragen van de leden Van den Berg, Helder-Pauw, Segers en 
Commandeur. 
De commissie kan zich behoudens de volgende aanpassingen met het ontwerpconvenant
verenigen.
Bepaling 2 (laatste regel) wordt: Over de beslissing van de gemeenteraad over de door middel 
van het spreekrecht in de vergadering van de gemeenteraad, respectievelijk schriftelijk aan de 
gemeenteraad uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen, krijgt de dorpsraad zo spoedig 
mogelijk schriftelijk bericht.
Bepaling 5 wordt: Bij het opstellen van advies dient de dorpsraad aantoonbaar de 
dorpsgemeenschap te betrekken.
Bepaling 8 wordt: Vertegenwoordigers van de dorpsraad beogen niet de verwezenlijking van de 
doelstellingen van één politieke partij in de besluitvorming binnen de dorpsraad na te streven.
Bepaling 11 (eerste regel) wordt: Jaarlijks is er een bijeenkomst van de gezamenlijke 
dorpsraden met de gemeenteraad c.q. afvaardiging van de raadsfracties. 

14. Voorstel van de voorzitter van het raadspresidium tot het aanvullen van de gedragscode 
bestuurlijke integriteit.
Mevr. Helder-Pauw stelt voor om aan de nieuwe paragraaf toe te voegen dat als een raadslid 
een persoonlijk belang heeft hij evenmin aan de beraadslagingen deelneemt. 
Mevr. Uitentuis zegt, dat haar fractie akkoord gaat met het voorstel zonder de toevoeging van 
mevr. Helder-Pauw.
De heer Groot zegt dat het zijn fractie niet duidelijk is waarom dit voorstel is gedaan. Er zijn
twijfels over de formulering van de nieuwe paragraaf. Hij adviseert om de nieuwe 
modelgedragscode van de VNG af te wachten, die eind 2011 verschijnt.
De leden Commandeur en Van den Berg kunnen zich met het voorstel van de voorzitter van het 
raadspresidium verenigen.
Omdat de heer Brinkman vanavond niet aanwezig is adviseert de commissie de discussie over 
dit punt in de raadsvergadering op 26 april 2011 voort te zetten.

15. Voorstel tot het instellen van een werkgeverscommissie griffie.
De leden Schagen, Segers, Commandeur, Van den Berg en Helder-Pauw laten namens hun 
fracties weten zich met het voorstel te kunnen verenigen.
Voor het lidmaatschap van de werkgeverscommissie zullen kandidaat worden gesteld:
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- W. Zeekant (plaatsvervangend raadsvoorzitter);
- G.J.M. Groot (namens de oppositiepartijen);
- een raadslid van de PvdA (namens de coalitiepartijen).

16. Bepalen welke agendapunten tevens voor de komende raadsvergadering geagendeerd 
moeten worden en aangeven onder welke categorie (A, B of C) de punten opgenomen kunnen 
worden.
De agendapunten 12, 13 en15 komen als A-punten en agendapunt 14 als B-punt op 
raadsagenda voor 26 april 2011. 

17. Actielijst raadscommissie.
Actiepunt 1 (voorstel toepassen Ruimte voor ruimteregeling) komt gewijzigd terug op de 
actielijst.
De actiepunten 2 t/m 4 zijn vanavond behandeld en komen te vervallen.
De overige actiepunten blijven gehandhaafd. De verwijzing bij actiepunt 5 (proces aanpak 
accommodatieproblemen) wordt aangepast.

18. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
Mevr. Segers zegt de leden een verslag toe van de conferentie in Groningen op 31 maart jl.
Zij vraagt de andere fracties naar de uitkomsten van hun overleg met partijgenoten in 
buurgemeenten over ambtelijke samenwerking.
De leden Buis, Van den Berg en Helder-Pauw geven hun bevindingen. De heer Schagen vat de 
meningen van zijn collega’s in de rekenkamercommissie samen.

19. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.


