
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 28 februari  2012, aanvang 17.00 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer N.C.M. de Lange (voorzitter) BPP
De heer C.J. Jonges (griffier)
De heer M. Bakker BPP 
Mevr.  B.A.C. Jonk-de Lange  BPP
De heer L.J.M.  Schagen BPP
Mevr.  R.H. Uitentuis BPP
De heer A.N. Commandeur  CDA
De heer L.D.J. Fabriek CDA
Mevr.  A.M.J. Segers D66
De heer G.J.M. Groot D66
De heer J.W.T. Smit D66 (aanwezig bij  agendapunten 1 t/m 7)
De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (aanwezig bij  agendapunten 8 t/m 17)
Mevr.  C. van den Berg PvdA 
De heer W. Zeekant  VVD
Mevr.  E.J. Helder-Pauw VVD 

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

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

Afwezig  met  kennisgeving:
De heer P.C. de Waal PvdA

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  en de griffier  van 
harte welkom. 
Er  is bericht  van verhindering ontvangen van de heer De Waal.

2. Vaststelling  van de agenda.
Het  oorspronkelijke agendapunt  8 (Stand van zaken bestemmingsplan ZOB1, 1e partiële 
herziening) is eerder van de agenda afgevoerd. Er  ligt  een aangepaste agenda op de 
vergadertafel. 
De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld.
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3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
Er  hebben zich geen insprekers aangemeld.

4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergaderingen  van 31 januari,  14 februari  
en 14 februari  (vervolg van 13 januari)  2012.

Besluitenlijst  31 januari  2012
Deze besluitenlijst  wordt  ongewijzigd vastgesteld.

Besluitenlijst  14 februari  2012 
Op blz. 3 bij  punt  16 wordt  op verzoek van mevr. Uitentuis  aan de opmerking  van mevr. 
Uitentuis  toegevoegd: Zij  verzoekt  om aandacht voor wonen, werken en leefbaarheid in  
deze kernen.
De commissie stelt  de besluitenlijst  met deze wijziging vast.

Besluitenlijst  14 februari  2012 (vervolg 31 januari  2012)
Op verzoek van mevr. Uitentuis  wordt  op blz. 1 bij  punt  2 het woord ‘boerenvlijt’  
gewijzigd in  ‘boerderijvli j t’  en wordt  op blz. 2 bij  punt  4 de omschrijving  
‘hoofdbestemming + hoofdfunctie’ gewijzigd in: ‘hoofdbestemming met 
functieaanduiding, welke beide volwaardige bouw- en uitbreidingsrechten hebben.’
De commissie stelt  de besluitenlijst  met deze wijzigingen vast.

5. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.
De burgemeester laat  de heer Commandeur  desgevraagd weten, dat nog geen 
mededelingen kunnen worden gedaan over een tijdpad voor het proces van onderzoek 
van samenwerkingsmogelijkheden met Purmerend.

6. Vragen  aan portefeuillehouder  G.H. Hefting.
Op een vraag van mevr. Van den Berg antwoordt  wethouder Hefting  dat  het college 
volgende week dinsdag opnieuw een voorstel  over de zaak kinderopvang H.M.  van 
Randwijklaan  bespreekt.
Op een vraag van de heer Fabriek  deelt  hij  mee, dat het college op korte termijn  met een 
plan van aanpak en een kredietvoorstel  komt  over gemeentelijk  monumentenbeleid (o.a. 
voor stolpen).

7. Voorstel  om in  beginsel planologische medewerking  te verlenen  aan een 
nieuwe  locatie  voor  het  agrarisch  bedrijf  Groot  aan de Middenweg tegenover  
nr.  192a.
Wethouder Hefting  beantwoordt  vragen van de leden Smit , Bakker , Zeekant , Van den 
Berg en Fabriek . Hij  zegt toe de commissie op de hoogte te zullen houden van 
ontwikkelingen rond aanleg van een 2e inrit  naar  het te realiseren agrarisch bedrijf  van 
de familie  Groot.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.
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8. Vragen  aan portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings.
Op een vraag van mevr. Van den Berg antwoordt  wethouder Dings, dat  de commissie 
nog dit  kwartaal  een voorstel krijgt  over speelplekken.
Hij  zegt mevr. Segers toe bij  de Protestantse kerk  te zullen informeren naar de 
overeenkomst die met PC Hooft  Groep uitvaartverzorging zou zijn  gesloten.
Tevens beantwoordt  hij  vragen van mevr. Segers over uitbesteding van werkzaamheden 
aan bedrijven, die een overeenkomst met Baanstede sluiten  en over de bediening van 
jongeren ouder dan 12 jaar  door het CJG in  Middenbeemster.
Wethouder Dings beantwoordt  vragen van mevr. Uitentuis  over de gesloten 
intentieverklaring  over de aanleg van breedband en over de beantwoording van een 
eerder gestelde vraag over de toegevoegde waarde voor Beemster van ‘Landschap 
Holland’. De beantwoording van laatstgenoemde vraag kunt  u volgende week tegemoet 
zien, zo laat  hij  mevr. Uitentuis  weten.
Op de vraag van mevr. Jonk-de Lange waarom kinderen uit  Zuidoostbeemster onlangs 
in  een wijkcentrum  in  Purmerend zijn  gevaccineerd in  plaats van bij  het CJG in  
Middenbeemster, zegt wethouder Dings een schriftelijk  antwoord toe.
 
9. Voorstel  over  gemeentelijke  bijdrage  aan Baanstede.
Wethouder Dings beantwoordt  vragen van de leden Groot, Van den Berg en 
Commandeur . 
Hij  laat  weten dat Baanstede binnenkort  terugkomt  op de agenda van de commissie.
De commissie neemt nu kennis van de besluiten die door het Algemeen Bestuur  van 
Baanstede zijn  genomen

10. Notitie  “Evaluatie  Wmo beleidsnota  2008-2011”.
Dit  onderwerp is op verzoek van mevr. Segers geagendeerd.

De heer Heijmans stelt  enkele vragen over de beleidsnota en doet enkele aanbevelingen 
voor de nieuwe beleidsnota. Hij  noemt als aanbevelingen o.a. het opnemen van: 
ouderenbeleid, een financiële evaluatie, informatie  over cliënt  tevredenheidonderzoek, 
analyse van klachten en een tevredenheidonderzoek onder vrijwill igers en 
mantelzorgers. 
Wethouder Dings gaat hierop in  en beantwoordt  tevens vragen van de heer 
Commandeur .
Hij  zal bezien welke aanbevelingen van de heer Heijmans in  de nieuwe nota worden 
meegenomen. 
Tenslotte benadrukt  wethouder Dings het belang van de bijeenkomst op 3 april  en laat  
hij  weten dat de nieuwe nota SMART geformuleerd zal zijn.

11. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.
Wethouder Klaver  reageert  op een opmerking van de heer Schagen over een recente 
bijeenkomst  over de N243 in  Stompetoren. 
Op een vraag van de heer Groot antwoordt  hij,  dat  bij  hem geen klachten zijn  ingekomen 
over de dienstregeling van EBS.
          
12. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-punt  voor  
de raadsvergadering  op 28 februari  2012 en als B- of C-punten  voor  de 
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raadsvergadering  op 13 maart  2012.
De commissie bepaalt  dat punt  7 als A-punt  voor de raadsvergadering op 28 februari  
2012 geagendeerd kan worden.
Er  zijn  geen B- of C-punten.

13. Ingekomen  stukken.
De commissie neemt kennis van de 5 aangeboden ingekomen stukken.

14. Mededelingen  (o.a. terugkoppeling  bezoeken  commissieleden  aan 
organisaties en bedrijven).
De heer Commandeur  doet mededelingen over het recente bezoek aan de bibliotheek en 
het CJG. Mevr.  Van den Berg gaat in  op de bijeenkomst van OPSO-SPOOR en die over 
Baanstede.
De heer Groot spreekt  van een nuttige jaarvergadering van de Vrijwill ige Brandweer 
Beemster en de heer Zeekant  laat  weten dat hij  bij  de volgende commissievergadering 
afwezig is in  verband met een op die avond geplande vergadering van de regioraad.

15. Actielijst  raadscommissie.
De heer De Lange legt het verzoek van zijn  fractie voor om actiepunt  1 te wijzigen in: 
Informeren commissie over voortgang in  de zaak Mijzerweg 4-5 (niet  vergund verplaatst  
bouwwerk).
De commissie kan zich hierin  vinden en besluit  de actielijst  voor het overige ongewijzigd 
te laten.

16. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
Mevr.  Segers gaat in  op het verzoek van de BPP aan de andere fracties om deel te nemen 
aan kernbezoeken met een presentatie rond het ambtelijk  samenwerkingsmodel.
Haar  fractie voelt  hier  in  de gegeven omstandigheden niets voor. De heer Schagen licht  
de bedoeling van zijn  fractie toe. De heer Commandeur  is het eens met mevr. Segers.
De heer Groot maakt  bezwaar tegen het onbeantwoord blijven van een technische vraag 
van zijn  fractie, die als ‘van politieke aard’ is gekwalificeerd.
Dit  punt  krijgt  een vervolg in  de eerstvolgende vergadering van het raadspresidium

17. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 21.20 uur.
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