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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op dinsdag 1 
februari 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
Mevrouw C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA
De heer W. Zeekant VVD (i.p.v. mevr. Helder-Pauw bij agendapunten 10 t/m 15)
De heer W.J. van Twisk VVD
Mevr. E.J. Helder-Pauw VVD

Afwezig:
De heer M. Bakker BPP

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)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, de vertegenwoordigers van het college, de 
ambtelijke ondersteuning, de aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers naar de live 
uitzending via de website van harte welkom.
Mevr. Jonk-de Lange neemt de plaats in van de heer Bakker.

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

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
Er zijn geen insprekers. Wel zijn de heren P. Bakker en I.M. van Randeraat aanwezig om 
eventuele vragen bij agendapunt 10 resp. agendapunt 14 te beantwoorden.

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 11 januari 2011.
Op verzoek van mevr. Segers wordt de passage “D66: is nog niet enthousiast” op blz. 4 
(Agendapunt 8 Eventuele vorming van een werkgroep kaderstelling) gewijzigd in: D66: is 
voorstander van openbare werkvergaderingen, waarbij afhankelijk van het onderwerp de 
bespreekvorm wordt afgesproken.
Op verzoek van de heer Buis wordt de beschrijving van het standpunt van het CDA over de 
maximumduur van vergaderingen op blz. 3 gewijzigd in: maximaal 3 uur en na 2½ uur besluiten 
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of wordt doorgegaan en welke punten nog behandeld zullen worden. 
De besluitenlijst wordt met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld.

5. Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen of vragen.

6. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).
Mevr. Uitentuis doet mededelingen over de studiedag landschappelijk bouwen op 27 januari, 
georganiseerd door de agrarische natuurvereniging waterland en bouwen en over de infoavond 
over de nieuwbouwplannen van de CONO op 31 januari, georganiseerd door de CONO.

7. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.
De heer Heijmans vraagt hoe het gesteld is met de kwaliteit van de dijken in Beemster en of de 
bouwsels op de Oostdijk ter hoogte van de woonschepen van invloed zijn op de kwaliteit van de 
dijk.
De heer Brinkman zegt toe deze vragen aan het hoogheemraadschap te zullen voorleggen. 
De heer Groot vraagt wanneer de integrale nota handhavingsbeleid tegemoet kan worden 
gezien. De heer Brinkman antwoordt dat gewerkt wordt aan een notitie over handhaving en dat 
hij nog zal laten weten wanneer deze zal worden aangeboden.
Hij beantwoordt vragen van de leden Schagen en Van den Berg over de zaak ‘brand Moerdijk’ en 
de vraag van mevr. Jonk-de Lange over regionalisering brandweer (n.a.v. een door de Tweede 
Kamer aangenomen motie).

8. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.
Wethouder Klaver beantwoordt een vraag van mevr. Helder-Pauw over het plan van aanpak 
verkeersveiligheid rondom de Blauwe Morgenster en gaat in op het verzoek van mevr. Van den 
Berg om behandeling van de update van het onderzoek accommodatiebeleid in de commissie. 
De heer Commandeur vraagt hoe het staat met de aanpak door het hoogheemraadschap van 
de rommelige aanblik van de Zuiddijk ter hoogte van de A7. Wethouder Klaver zegt dit mee te 
nemen naar het aanstaande overleg met het hoogheemraadschap. Op een vraag van de heer 
Heijmans zegt hij na te zullen denken over eventuele actie van de gemeente naar aanleiding 
van het weghalen van de pinautomaat in Zuidoostbeemster.
Wethouder Klaver doet de volgende mededeling. In de eerste partiële herziening van de 
structuurvisie van de provincie is het weidevogelleefgebied binnen Beemster uit het plan 
gehaald, op een kleine hoek in het zuidwesten van de droogmakerij. Dit moet nog door 
provinciale staten worden geaccordeerd.
Hij beantwoordt een vraag van de heer Schagen over de motivering hiervan.

9. Behandelen brief college over garantiebesluit Beemster 400 jaar.
Wethouder Klaver beantwoordt de vragen van de leden Helder-Pauw, Van den Berg, 
Commandeur, Groot en Jonk-de Lange.
Het voorstel van mevr. Helder-Pauw om de bijdrage van €25.000 van de NAM niet in mindering 
te brengen op het garantiekrediet van €400.000 wordt gesteund door de leden van de fracties 
van de D66, PvdA en VVD.
De heer Groot verzoekt de wethouder een voorstel aan de raad te doen om de bestedingen ten 
laste van het garantiekrediet vast te stellen.
De voorzitter stelt vast, dat de meerderheid van de commissie het voorstel van mevr. Helder-
Pauw steunt. Wethouder Klaver neemt dit advies en het verzoek van de heer Groot mee naar 
het college. Daarna volgt een reactie van het college. 

10. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.
De heer Buis vraagt naar de consequenties van de Stelling van Amsterdam voor bedrijven langs 
de Zuiderweg en meer in het bijzonder voor de aanvraag voor Zuiderweg 33-34 (familie 
Ordeman). Vervolgens vraagt hij wanneer het verzoek van de familie Groot in de commissie 
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wordt behandeld.
De heer Commandeur heeft vragen naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands 
Dagblad over rechtszaken, waarbij de gemeente Beemster betrokken is. Tevens wil het weten 
hoe het verder gaat met de woningbouwplannen voor Zuidoostbeemster.
De heer De Lange vraagt om een toelichting op de schriftelijke beantwoording op de technische 
vraag over actiepunt 5 (behandeling principeverzoek tot verplaatsing van het 
melkveehouderijbedrijf van Jisperweg 68 naar een locatie buiten het dorp).
Wethouder Hefting beantwoordt de gestelde vragen. De heer Zeekant pleit er voor om het 
verzoek van de familie Groot in de volgende commissievergadering te behandelen.
De voorzitter stelt voor dat het raadspresidium zich volgende week over de behandelwijze van 
dit verzoek gaat beraden. De leden kunnen zich daarin vinden.

11. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor 
het perceel Jisperweg 7 (gedeeltelijk vergroten woning).
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

12. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor 
het perceel Jisperweg 32 (oprichten woning met garage).
Wethouder Hefting beantwoordt de vragen van de leden Smit, Buis en De Waal. Hij zegt toe in 
de komende omgevingsnota iets op te nemen over het behoud van stolpen.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

13. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor 
het perceel Purmerenderweg 13 (realisatie w2 recreatie-eenheden in deel opslagloods).
Wethouder Hefting beantwoordt vragen van de leden Van Twisk, De Waal en Smit. Hij zal 
nagaan of er een bedrijfsuitvoeringsplan is overgelegd.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

14. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor 
het perceel Volgerweg 120 (plaatsen bijgebouw en zwembad).
Wethouder Hefting beantwoordt vragen van de leden Smit en Buis. 
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

15. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Insulindeweg 27 2010.
Wethouder Hefting beantwoordt vragen van de leden Smit en Van Twisk. 
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

16. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.
Wethouder Dings gaat in op vragen van de leden Helder-Pauw, De Lange en Groot over het 
drukken en verspreiden van de gemeentegids 2011. Op verzoek van mevr. Helder-Pauw zegt hij 
een overzicht toe van de kostenverschillen toe tussen de offertes van drukkerij Hoogcarspel en 
De Kleine Media.
Hij beantwoordt vragen van mevr. Van den Berg over de te houden conferentie duurzaam en de 
locatie van het oplaadpunt voor elektrische auto’s in Middenbeemster.
Op een eerdere opmerking van de heer Heijmans zegt hij toe over de wens om een pinautomaat 
in Zuidoostbeemster te krijgen contact op te zullen nemen met banken in Purmerend en 
Amsterdam.
Op de vraag van de heer Heijmans over de financiële verhouding tussen de gemeente en het 
hospice komt hij schriftelijk terug.

17. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011.
(WWB = Wet werk en bijstand, IOAW = Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en IOAZ = Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).
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Wethouder Dings gaat in op het verzoek van de heer Heijmans om het horen van 
belanghebbenden als inspanningsverplichting voor de gemeente vast te leggen.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

18. Voorstel tot het vaststellen van de Toeslagenverordening WWB 2011.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

19. Voorstel tot het vaststellen van de Maatregelenverordening 2011, de verordening werkleer 
aanbod 2011 en de toeslagenverordening WIJ 2011.
(WIJ = Wet investeren in jongeren)
Wethouder Dings gaat in op de kritiek van de heer Heijmans op het feit, dat 
onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk op de uitkering wordt gekort. 
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

20. 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 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 en 19 komen als A-punten op raadsagenda voor 
17 februari 2011. Er zijn geen B-punten.

21. Actielijst raadscommissie.
Actiepunt 1 (brief stichting VACpunt Wonen): behandeling in commissie wordt nu 8 maart 2011.
Actiepunt 2 (informeren raadscommissie over voortgang proces oplossen 
accommodatieknelpunten): tussentijds informeren commissie vindt plaats in maart/april 2011 
en integrale behandeling in juni 2011).
Actiepunt 3 (behandelen voorstel over beleidsplan kwaliteit): behandeling in commissie wordt 
nu 8 maart 2011.
Actiepunt 4 (zaak Mijzerweg 4-5): wordt gewijzigd in: “Informeren commissie over voortgang van 
de zaak Mijzerweg 4-5”.
De overige actiepunten blijven ongewijzigd.
Op voorstel van de heer Groot wordt het volgende actiepunt toegevoegd: Behandeling notitie 
handhaving.
De toezegging van wethouder Hefting om in de omgevingsnota iets op te nemen over het 
behoud van stolpen, komt op de lijst van toezeggingen en afspraken.

22. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
De heer Zeekant komt terug op de discussie in de commissie over de aanvraag voor een 
paardenbak op perceel Volgerweg 27. De verwijzing van zijn fractie naar het fractiestandpunt 
over de paardennotitie was daarbij niet terecht.
Mevr. Van den Berg vraagt zich af of het zin heeft om tijdens de raadsvergadering op 17 februari 
een debatscan te laten verrichten, nu alle vanavond besproken agendapunten voor de raad op 
de A-lijst komen. 
Afgesproken wordt, dat de fractievoorzitters hun standpunt daarover aan de griffier kenbaar 
maken na kennis te hebben genomen van de gewijzigde ontwerpagenda voor de komende 
raadsvergadering.

23. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.23 uur.


