
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 12 juni  2012, aanvang  19.30 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer A.N. Commandeur  (voorzitter) CDA
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 J.C. de Wildt 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.J. van Twisk VVD
De heer W. Zeekant VVD 

Op uitnodiging  aanwezig  :
De heer H.N.G. Brinkman  (burgemeester)
De heer J.R.P.L. Dings (wethouder)
De heer G.H. Hefting  (wethouder)

Tevens aanwezig:
Mevr.  E.  Kroese-Vrolijks  (gemeentesecretaris)

Afwezig  met  kennisgeving
De heer J.C. Klaver  (wethouder)

Mede aanwezig:
De heer A. Booij, vertegenwoordiger van Deloitte Accountants B.V.

1. Opening.
De voorzitter  opent de vergadering en heet de leden, de vertegenwoordigers van het 
college, de aanwezigen op de publieke tribune, de kijkers thuis, de griffier  en de heer 
Booij van harte welkom.

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

3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
Er  hebben zich geen insprekers aangemeld. 

Besluitenlijst vergadering raadscommissie 12-6-2012 1



4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergaderingen  van 22 mei  2012.
De commissie stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast.

5. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.
De burgemeester doet mededelingen over het afgelopen VNG-congres. Tevens licht  hij  
het collegevoorstel toe over de planning van behandeling van voorstellen over ambtelijke  
samenwerking  met Purmerend. 
De heer De Waal vraagt  naar de terrasvergunning  voor De Eterij  in  Middenbeemster, 
die zijns inziens wel erg veel beslag legt op de openbare ruimte. 
De burgemeester zegt daar naar  te zullen kijken.

6. Vragen  aan portefeuillehouder  J. R.P.L.  Dings.
Wethouder Dings beantwoordt  een vragen van mevr. Van den Berg over de recente 
bezoeken aan sociale werkplaatsen in  het zuiden van het land en de mogelijke 
herinvoering van de wijkverpleegkundige. Hij  beantwoordt  een vraag van de heer 
Fabriek  over de stand van zaken rond de Beemster Taxi  Centrale en de continuïteit  van 
het Wmo-vervoer. Hij  zegt toe de commissie hierover nader te zullen informeren.

7. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.
De heer De Lange heeft een vraag over handhaving van de nieuwe parkeersituatie  nabij  
Villa  Zuidwijk.  Vervolgens brengt  de heer De Lange een nieuwsbrief  van Laag Holland, 
waarin  aandacht  is voor de Eilandspolder ter  sprake. Wethouder Dings zegt schriftelijke  
beantwoording toe.
Het  bevreemdt  de heer Fabriek , dat wethouder Klaver  vanavond niet  aanwezig is.

8. Voorstel  om een krediet  beschikbaar  te stellen  voor  externe  ondersteuning  
bij  het  opstellen  van een Gemeentelijk  Verkeer  en Vervoerplan.
Wethouder Dings beantwoordt  de vragen van de leden Groot, Fabriek , De Waal, Van 
Twisk  en Bakker .
Na gehouden discussie stelt  de voorzitter  vast, dat  de commissie zich unaniem met het 
voorstel kan verenigen.

9. Jaarstukken  2011.
Bij  de behandeling van dit  agendapunt  is de heer A. Booij, vertegenwoordiger van 
Deloitte Accountants B.V., aanwezig.
De leden Groot, Fabriek , Van den Berg, Zeekant , Schagen en Segers geven namens hun 
fracties een reactie op de jaarstukken 2011 en het accountantsverslag van Deloitte.
De heer Booij  beantwoordt  vragen over de rapportage van Deloitte. Tevens geeft hij  in  
overweging om in  het najaar  een workshop te houden over kengetallen c.q. kpi’s 
(kritische prestatie indicatoren).
De portefeuillehouders beantwoorden de vragen en gaan in  op de opmerkingen die op 
hun portefeuilles betrekking  hebben. 
Wethouder Dings zegt de heer Groot een nadere toelichting  toe op de financiering van 
het MFC-tekort.  U krijgt  deze toelichting  vóór 26 juni,  aldus wethouder Dings.
De leden staan positief  tegenover de suggestie van de heer Booij  over een workshop 
kengetallen. De commissie brengt  geen advies uit.  De jaarstukken  2011 staan als B-punt  
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op de raadsagenda voor 26 juni  2012.
 
10. Kadernota  2013.
De leden Van den Berg, Zeekant , Schagen, Segers en De Wildt  een reactie op de 
kadernota 2013. 
De portefeuillehouders beantwoorden de vragen en gaan in  op de opmerkingen die op 
hun portefeuilles betrekking  hebben. De burgemeester nodigt  de leden uit  om bij  de 
behandeling van de jaarstukken  in  de raad op 26 juni  met kaders voor bezuinigingen te 
komen, waarmee het college bij  de voorbereiding van de begroting 2013 aan de slag kan.
De commissie brengt  geen advies uit.  De kadernota staat  als B-punt  op de raadsagenda 
voor 26 juni  2012.

11. Vragen  aan portefeuillehouder  G.H. Hefting.
Wethouder Hefting  doet mededelingen over de behandeling van voorstellen tot  
vaststelling  van de omgevingsnota, de structuurvisie en het bestemmingsplan 
Buitengebied in  de vergaderingen van de raadscommissie en de raad op 10 juli  2012. 
Hij  zegt, dat de leden de beantwoording van het college van de reacties van derden op de 
ontwerpen op 3 juli  in  hun bezit  zullen hebben.
Op een vraag van de heer Fabriek  antwoordt  hij,  dat de resultaten van de woonruimte-
enquête pas na het zomerreces beschikbaar  komen.
Tenslotte geeft hij  op verzoek van mevr. Van den Berg  de stand van zaken bij  de bouw 
van een nieuwe brandweerpost in  Zuidoostbeemster.

12. Voorstel  om een standpunt  in  te nemen over  het  beschikbaar  stellen  van 
een krediet  voor  het  uitvoeren  van een selectie  ten  behoeve van de opstelling  
van een gemeentelijke  monumentenlijst.
De leden Van Twisk  en De Lange zijn  tegen het voorstel. De leden Segers, De Wildt  en 
De Waal zijn  voor het beschikbaar  stellen van een krediet.
Wethouder Hefting  neemt het voorstel terug en zegt in  het najaar  met een nieuw 
voorstel te zullen komen.

13. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-punt  voor  
de raadsvergadering  op 12 juni  2012 en als B- of C-punt  voor  de 
raadsvergadering  op 26 juni  2012.
De commissie bepaalt  dat punt  8 als A-punt  voor de raadsvergadering op 12 juni  2012 
geagendeerd kan worden. De punten 9 en 10 komen als B-punten op de agenda voor de 
raadsvergadering op 26 juni  2012.

14. Mededelingen  (o.a. terugkoppeling  bezoeken  commissieleden  aan 
organisaties en bedrijven).
Er zijn  geen mededelingen. 

15. Actielijst  raadscommissie.
De behandeling van punt  1 (behandelen voorstel over uitvoering plan duurzaamheid) 
wordt  nu gepland op 10 juli  2012.
De behandeling van actiepunt  2 (behandelen voorstel over te voeren beleid ten aanzien 
van speelplekken) worden nu gepland bij  de behandeling van de begroting.
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Voor het overige blijft  de actielijst  ongewijzigd.

16. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
De heer De Lange vraagt  de andere fracties naar  hun reactie naar aanleiding van de 
brief d.d. 30 mei 2012 van het college over de planning van behandeling in  de raad van 
voorstellen over ambtelijke samenwerking  met Purmerend. 
Na het horen van de reacties zegt hij  in  de raad mogelijk  met een motie vreemd aan de 
orde van de dag te zullen komen.

17. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 22.25 uur.
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