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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 25252525    
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 P.C. de Waal  (voorzitter) PvdA 
De heer C.J. Jonges (griffier) 
De heer M. Bakker   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 W. Zeekant   VVD  
Mevr. E.J. Helder-Pauw   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::    
De heer H.N.G. Brinkman (burgemeester)    
 
    
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.  
Hij deelt mee dat de burgemeester door ziekte niet aanwezig is en wenst hem van harte 
beterschap toe. 
  
2. 2. 2. 2. Vaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agenda....    
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Nieuw aan de agenda is dat bij enkele agendapunten 
een gepland behandelingstijdstip is opgenomen. Dit om de voortgang van de vergadering wat te 
sturen. 
 
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 11 oktober11 oktober11 oktober11 oktober    2011201120112011....    
De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  
 
5. 5. 5. 5. 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.    
Op een vraag van de heer Groot antwoordt wethouder Dings    dat de gemeente, zij het op 
bescheiden wijze, deelneemt aan de Nacht van de Nacht 2011. 
 
6666.... Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.  
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Wethouder Hefting doet als loco-burgemeester mededelingen over Burgernet, waarover deze 
week op alle adressen in Beemster een brief wordt bezorgd.  
Er zijn geen vragen voor burgemeester Brinkman. 
 
7. Voo7. Voo7. Voo7. Voorstel tot aanpassing Beheersverordening begraafplaatsen.rstel tot aanpassing Beheersverordening begraafplaatsen.rstel tot aanpassing Beheersverordening begraafplaatsen.rstel tot aanpassing Beheersverordening begraafplaatsen.    
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.    
 
8. V8. V8. V8. Vragen 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 Fabriek antwoordt wethouder Hefting dat het college vergunning heeft 
verleend voor de sloop van de aula op de begraafplaats. Zodra nog enkele administratieve 
handelingen verricht zijn kan de sloop plaatsvinden.    
 
9. 9. 9. 9. Voorstel om iVoorstel om iVoorstel om iVoorstel om in beginsel planologische medewerking te n beginsel planologische medewerking te n beginsel planologische medewerking te n beginsel planologische medewerking te verlenen aan het verlenen aan het verlenen aan het verlenen aan het uitbreiden van de uitbreiden van de uitbreiden van de uitbreiden van de 
woning en verplwoning en verplwoning en verplwoning en verplaatsen van de brug op het perceel Volgerweg 63 te Zuidoostbeemster en tevens aatsen van de brug op het perceel Volgerweg 63 te Zuidoostbeemster en tevens aatsen van de brug op het perceel Volgerweg 63 te Zuidoostbeemster en tevens aatsen van de brug op het perceel Volgerweg 63 te Zuidoostbeemster en tevens 
om om om om te verklaren dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.te verklaren dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.te verklaren dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.te verklaren dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.    
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.    
    
10101010. V. V. V. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.ragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.ragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.ragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.    
De heer De Lange vindt het vreemd, dat de forse stijging van de openbaar vervoerprijzen het 
gevolg zouden zijn van comfortverbeteringen voor de reizigers.  
Hij doet verslag van zijn contacten met Rijkswaterstaat over de vervuilde en beschadigde 
geluidschermen langs de A7.  
Wethouder Klaver reageert hierop en zegt over de stijging van de openbaar vervoerprijzen dat 
deze voortvloeien uit de bezuiniging op de BDU-gelden door het Rijk. 
Op vragen van mevr. Van den Berg en de heer Commandeur gaat de heer Zeekant in op de 
discussie hierover in de Regioraad en laat weten daar in de commissievergadering op 22 
november a.s. nader op terug te zullen komen. 
De heer Groot vraagt aandacht voor de verkeersonveilige situatie bij de kruising 
Vredenburghweg/Zuiderpad. Wethouder Klaver laat weten dat dit zijn aandacht heeft. 
Wethouder Klaver geeft de heer Commandeur desgevraagd een toelichting op de stand van 
zaken bij de zaak ‘gevelplaten Multifunctioneel Centrum’. 
Tenslotte zegt wethouder Klaver mevr. Van den Berg toe, dat de Tussenrapportage 2011 tijdig 
beschikbaar zal komen. 
 
11.11.11.11. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling SPOOR (Stichting Primair Onderwijs Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling SPOOR (Stichting Primair Onderwijs Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling SPOOR (Stichting Primair Onderwijs Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling SPOOR (Stichting Primair Onderwijs 
in de Regio Waterland en Oostzaan).in de Regio Waterland en Oostzaan).in de Regio Waterland en Oostzaan).in de Regio Waterland en Oostzaan).        
Op een vraag van de heer Commandeur antwoordt wethouder Klaver dat de deelnemende raden 
door het indienen van zienswijzen invloed op de begrotingen van SPOOR kunnen uitoefenen. 
De heer Schagen vindt het een goede zaak, dat individuele gemeenten beslissen over de 
opheffing van openbare scholen. 

De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.    
 
11112222. 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 25252525 oktober oktober oktober 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 8 november8 november8 november8 november    
2011.2011.2011.2011.    
De commissie adviseert de agendapunt 7, 9 en 11 als A-punten voor de vanavond te houden 
raadsvergadering te agenderen. Er zijn geen B- of C-punten.  
    
11113333....    Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    
Ingekomen stuk nr. 1 (brief college over grondexploitatie plan Zuidoostbeemster 1). Dit is het 
enige ingekomen stuk. 
Op een vraag van de heer Commandeur zegt wethouder Hefting dat de discussie over de brief 
wat moeilijk is omdat het onderliggende stuk vertrouwelijk is.  



Besluitenlijst vergadering raadscommissie 25-10-2011 3 

De heer Commandeur oppert om afspraken te maken over behandeling in beslotenheid. 
De heer Zeekant wil over de behandelwijze van het stuk overleg in het raadspresidium. 
De heer De Lange gaat akkoord met de brief en heeft geen behoefte aan verdere behandeling. 
De heer Groot vindt dat de brief een openbaar stuk is, waarover vragen gesteld moeten kunnen 
worden. Hij vindt de brief onvoldoende duidelijk.  
Omdat de leden De Lange, Commandeur en Zeekant te kennen geven dat zij geen bedenkingen 
tegen de brief hebben, constateert wethouder Hefting dat de commissie in meerderheid akkoord 
gaat met de brief van het college. 
De voorzitter sluit de discussie over dit ingekomen stuk. 
 
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 Zeekant doet een mededeling uit de regioraad van de Stadsregio Amsterdam.  
De regioraad maakt zich sterk voor handhaving van de samenwerking in de regio. 
Dit als reactie op het van rijkswege vervallen van ‘plus’ in de Wgr-plusregio Amsterdam  
    
11115555....    Actielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissie....    
De voorzitter zegt dat de actielijst ongewijzigd kan blijven, 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)....    
Mevr. Segers gaat op berichten in de krant van bewoners van Beemster, die het niet eens zijn 
met ambtelijke samenwerking met Purmerend. Zij vindt dat de gemeente de bewoners van 
Beemster buitenspel zet. 
Zij legt de leden voor om infoavonden voor bewoners te organiseren, waarbij door onafhankelijke 
inleiders uitleg wordt gegeven. 
De heer Commandeur constateert dat de gemeente zich op een weg begeeft, die mogelijk niet 
door de ingezetenen wordt gedragen . Hij kan zich vinden in  het houden van een raadgevend 
referendum. 
Mevr. Van den Berg is tegen een referendum op dit moment, omdat er nog te veel onduidelijk is 
en er te veel sentimenten spelen. Een infoavond is wat haar betreft nu nog niet aan de orde. 
Ze adviseert om deze zaak in de Commissie Ambtelijke Samenwerking te bespreken. 
De heer Zeekant spreekt van onderbuikgevoelens bij enkele ingezetenen. Hij gaat in op de 
voorgeschiedenis van het besluit van de raad om voor ambtelijke samenwerking met Purmerend. 
Hij is tegen een referendum en een infoavond. 
De heer De Lange zegt dat de kiezers de BPP in maart 2010 hebben beloond voor het standpunt 
voor behoud van bestuurlijke zelfstandigheid van Beemster. De BPP gaat een brief sturen als 
reactie op de berichten van bewoners in de krant. Hij heeft op dit moment geen behoefte aan een 
referendum. 
De voorzitter constateert dat er geen steun is voor de voorstellen om infoavonden te houden c.q. 
een referendum te organiseren. 
Te meer daar de portefeuillehouder ambtelijke samenwerking vanavond niet aanwezig is stelt hij 
voor deze zaak in de  Commissie Ambtelijke Samenwerking een vervolg te geven.  
Er zijn geen andere vragen voor de rondvraag. 
 
11117777 Sluiting. Sluiting. Sluiting. Sluiting.        
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 


