
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 6 november  2012, aanvang 19.30 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer A.N. Commandeur voorzitter
De heer C.J. Jonges (griffier)
De heer M. Bakker BPP
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP
De heer L.J.M.  Schagen BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer L.D.J. Fabriek CDA 
De heer J.C. de Wildt CDA 
De heer G.J.M. Groot D66
De heer J.W.T. Smit D66 
De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 
Mevr . C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA
De heer W. Zeekant VVD
Mevr.  E.J. Helder-Pauw VVD (aanwezig bij  agendapunten 1 t/m 13)

De heer W.J. van Twisk VVD (aanwezig bij  agendapunten 14 t/m 21)

Afwezig  met  kennisgeving:
Mevr.  A.M.J. Segers D66

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)
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 en de kijkers thuis welkom. Hij  heet in  het 
bijzonder welkom de vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 
mevr. H. Raasing en mevr. A. Kaijer.

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

3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
Er  hebben zich twee insprekers aangemeld voor agendapunt  9, te weten mevr. D. van 
Twisk-Lankhoorn  en de heer F. van der Lee. 
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4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergadering  van 9 oktober  2012.
De griffier  noemt het wijzigingsverzoek van mevr. Jonk-de Lange. Bij  de aanwezigen 
staat  de heer Bakker  vermeld. Dit  moet zijn  de heer De Lange. De commissie stelt  de 
besluitenlijst  met inachtneming van deze wijziging vast.
 
5. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.
De heer Brinkman  beantwoordt  vragen over collectevergunningen van de heer Heijmans 
en vragen van de heer Fabriek  over de aansturing  van BOA’s en wijkagenten i.v.m. 
overlast  van jongeren. De heer Brinkman  zegt de heer Heijmans schriftelijk  te zullen 
informeren over de naam van de toezichthoudende organisatie als het gaat om 
collecterende instellingen.
  
6. Kennismaking  met  de directeur  veiligheidsregio / regionaal  commandant  
van de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland,  mevr.  H.  Raasing.
Mevr.  Raasing, stelt  zich voor en zegt sinds 3 weken directeur  veiligheidsregio/ regionaal  
commandant  van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland te zijn.
Vervolgens verzorgt  zij  een presentatie over de consequenties van de wijziging in  de Wet 
Veiligheidsregio’s en de voortgang van de regionalisering brandweer.
Zij  beantwoordt  vragen van de leden Zeekant , Van den Berg en Groot.

7. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de ‘Verordening  commissie bezwaarschriften  
Beemster  2012’.
De heer Brinkman  beantwoordt  vragen van de leden Heijmans en Fabriek .
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

8. Vragen  aan portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings.
De heer Schagen vraagt  mede met het oog op het volgende agendapunt  wanneer er een 
toekomstvisie over de bibliotheek komt.  Wethouder Dings verzoekt  deze vraag aan 
wethouder Klaver  te stellen. 
Op een vraag van de heer De Waal laat  wethouder Dings weten, dat  de voortzetting  van 
de behandeling van het voorstel over duurzaamheid voor de volgende 
commissievergadering is gepland.
 
9. Voorstel  over  subsidie  peuterspeelzaalwerk  (o.a. afwijzing  subsidieverzoek  
SKB en afbouwen  peuterspeelzaalwerk  door  SKB in  2013).
Alvorens met de behandeling van dit  agendapunt  te beginnen last  de voorzitter  een 
leespauze in, opdat de leden kennis kunnen nemen van de reactie van het college op de 
recente brief van de Stichting  Kinderopvang Beemster (SKB).
Hierna  geeft hij  het woord aan de insprekers.
Mevr.  D. van Twisk-Lankhoorn , bestuurslid  SKB, roept op om de door het college 
voorgestelde bezuiniging niet  over te nemen. Zij  heeft  kritiek  op de wijze waarop het 
college in  deze zaak met belanghebbenden heeft gecommuniceerd.
Zij  beantwoordt  vragen van de leden Jonk-de Lange en Van den Berg. 
De heer F. van der Lee, directeur  o.b.s. De Bloeiende Perelaar, spreekt  in  namens de 
directeuren van de basisscholen in  Beemster.
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Hij  pleit  in  het belang van de ontwikkeling  van jonge kinderen voor het voortbestaan 
van de peuterspeelzalen in  Beemster. Hij  beantwoordt  een vraag van de heer Groot.
Hierna  geeft de voorzitter  het woord aan de commissieleden.
De leden Jonk-de Lange, Heijmans, De Wildt , Van den Berg en Helder-Pauw  brengen 
de standpunten  van hun fracties in.
Na een schorsing reageren de wethouders Dings en Klaver  namens het college.
Na behandeling in  tweede termijn  vat  de voorzitter  het advies van de commissie als 
volgt  samen:
Het  behoud van peuterspeelzalen in  Beemster staat  voorop. Het  college neemt het 
voorstel terug en komt  na overleg met SKB in  de begrotingsraad op 13 november 2012 
met een aangepast voorstel.
  
10. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  subsidieplafond  2013 voor  Wmo-
instellingen.
Wethouder Dings en mevr. Kroese-Vrolijks  beantwoorden vragen van de leden 
Heijmans, Van den Berg en Helder-Pauw.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.
 
11. Behandelen  voorstel  over  speelvoorzieningenbeleid.
Wethouder Dings beantwoordt  vragen van de leden Fabriek , Van den Berg, Helder-
Pauw en Groot. 
De commissie kan zich in  meerderheid met voorstel  verenigen. 
De heer Groot heeft  aanvullende wensen. Hij  vindt  het opstellen van 
onderhoudbeheersplannen voor speelvoorzieningen noodzakelijk  en wil  
speelvoorzieningen opgenomen hebben in  dorpsontwikkelingsplannen.
  
12. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.
De heer Zeekant  verzoekt  om bij  het hoogheemraadschap aan te dringen op maatregelen 
ter  bestrijding  van gladheid door boombladeren op het fietspad langs de Middenweg 
tussen Middenbeemster en de Zuiderweg. Wethouder Klaver  neemt dit  op met het 
hoogheemraadschap. 
De heer De Lange heeft vernomen, dat slechts sprake is van een noodvoorziening bij  de 
dilatatievoegen in  het viaduct  in  de A7 ter  hoogte van de Zuiddijk.  Hij  verzoekt  de 
wethouder hierop alert  te zijn. Wethouder Klaver  neemt dit  op met de projectleider  van 
Rijkswaterstaat.
De heer Groot verzoekt  om maatregelen tegen het verkeersgedrag van bezoekers van de 
nieuwe onderneming aan de Nekkerweg. Dit  naar aanleiding van klachten (o.a. over 
parkeeroverlast), die bewoners daarover bij  de gemeente hebben ingediend. Wethouder 
Klaver  laat  weten, dat de klagers bericht  krijgen.
Tenslotte reageert  wethouder Klaver  op opmerkingen van de heer Heijmans over recente 
wegwerkzaamheden op de Zuiderweg en op vragen van de heer Fabriek  over recente 
asfalteringswerkzaamheden op de Rijperweg en de rommelige aanblik  van de locatie 
Zuiddijk  ter  hoogte van de A7.

13. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  subsidieplafond  2013.
Wethouder  Klaver  beantwoordt  vragen van de leden Helder-Pauw, Schagen, Heijmans, 
Fabriek  en Van den Berg. 
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Het  verzoek van de heer Schagen over de toekomstvisie ten aanzien van de bibliotheek 
in  relatie met het zoeken naar  alternatieve bezuinigingsmogelijkheden, komt  binnenkort  
in  het college aan de orde bij  de voorbereiding van de aanpassing van het voorstel over 
subsidie peuterspeelzaalwerk.
De commissie kan zich in  meerderheid met voorstel  verenigen. Mevr.  Van den Berg is 
het niet  eens de omvang van de bezuinigingsmaatregelen. 

14. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  Gemeentelijk  Rioleringsplan  (GRP)  
Beemster  2012-2016.
Wethouder Klaver  beantwoordt  vragen van de leden Groot, De Waal en Van Twisk . 
Hij  kondigt  tevens aan, dat  de raad het waterplan  Beemster in  januari  2013 tegemoet 
kan zien.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

15. Vragen  aan portefeuillehouder  G.H. Hefting.
Wethouder Hefting  beantwoordt  vragen van de heer De Lange over de invloed van 
Natura  2000 op bouwplannen in  het buitengebied van Beemster.
Hij  beantwoordt  vragen van de heer Zeekant  over bouwactiviteiten  nabij  de zoutopslag 
in  de lus in  de N244 ter  hoogte van de Middenweg. 

16. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-, B- of C-
punt  voor  de raadsvergadering  op 13 november  2012.
De commissie bepaalt  dat de agendapunten 7, 10 en 14 A-punten zijn.
De agendapunten 11 en 13 worden als B-punten aangemerkt.  Over agendapunt  9 komt  
het college met een aangepast voorstel.

17. Ingekomen  stukken.
De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot  opmerkingen.

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

19. Actielijst  raadscommissie.
Actiepunt  1 (behandelen voorstel over speelvoorzieningenbeleid) is vanavond aan de 
orde geweest en komt  daarmee te vervallen.
Bij  actiepunt  2 (behandelen voorstel over duurzaamheid) komt  als behandeldatum  
11-12-2012 te staan.
Voor het overige blijft  de actielijst  ongewijzigd.

20. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
De heer De Lange beantwoordt  vragen van de heer Heijmans over een recent artikel  in  
het Noordhollands Dagblad over ambtelijke samenwerking  met de gemeente Purmerend.

21. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 22.50 uur.
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