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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 8 mei8 mei8 mei8 mei    
2012201220122012, aanvang , aanvang , aanvang , aanvang 19.3019.3019.3019.30 uur uur uur 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 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 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  
Mevr. C. van den Berg   PvdA  
De heer P.C. de Waal   PvdA 
De heer W. Zeekant   VVD 
Mevr. E.J. Helder-Pauw   VVD  
 
 

Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:    
De heer L.J.M. Schagen    BPP 
Mevr. R.H. Uitentuis   BPP 
    
 

Op uitnodigingOp uitnodigingOp uitnodigingOp uitnodiging aanwezig aanwezig aanwezig 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:Tevens aanwezig:Tevens aanwezig:Tevens aanwezig:    
Mevr. E.  Kroese-Vrolijks (gemeentesecretaris) 
 
    
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, en de kijkers thuis en de griffier van harte welkom. 
Er is bericht van verhindering ingekomen van de leden Schagen en Uitentuis. 
 
2. 2. 2. 2. Vaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agenda....    
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.. 
 
3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende a3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende a3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende a3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.gendapunten.gendapunten.gendapunten.    
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. De heer P. Akkerman is beschikbaar om eventuele 
vragen bij agendapunt 9 te beantwoorden. 
 
4. 4. 4. 4. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingen vanen vanen vanen van    24 24 24 24 april april april april 2012201220122012....    
De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 
5. 5. 5. 5. 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.    
De heer Fabriek verzoekt in verband met vernieling van Beemster 400-versieringen om extra 
politiesurveillance. 
De burgemeester antwoordt, dat momenteel heel veel wordt gesurveilleerd. Hij zal voor publiciteit 
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laten zorgen om de burgers meer te betrekken bij het tegengaan van vernielingen.      
 
6666....    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.    
Mevr. Jonk-De Lange vraagt om aandacht voor de matige bruikbaarheid voor de jeugd van het 
handbalveld. Dit komt omdat de verlichting niet aan zou kunnen. Wethouder Dings zegt toe hier 
schriftelijk op terug te zullen komen. 
    
7777. . . . Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder J.C. KlaverJ.C. KlaverJ.C. KlaverJ.C. Klaver....    
Wethouder Klaver gaat in op vragen van de leden Groot en Commandeur over de bewonersactie 
Oostdijk tegen sluipverkeer. Hij zegt binnenkort een overleg met de initiatiefnemers te hebben. 
 
8888. . . . VVVVragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.ragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.ragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.ragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.    
Er zijn geen vragen. 
 
9999. Voorstel . Voorstel . Voorstel . Voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan de verbouwing van een om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan de verbouwing van een om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan de verbouwing van een om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan de verbouwing van een 
stolp ten behoeve van de vestiging van een kinderdagverblijf en BSO op het perceel Jisperweg stolp ten behoeve van de vestiging van een kinderdagverblijf en BSO op het perceel Jisperweg stolp ten behoeve van de vestiging van een kinderdagverblijf en BSO op het perceel Jisperweg stolp ten behoeve van de vestiging van een kinderdagverblijf en BSO op het perceel Jisperweg 
134 te Westbeemster.134 te Westbeemster.134 te Westbeemster.134 te Westbeemster.    
De heer Akkerman, aanvrager, is bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig om eventuele 
vragen te beantwoorden. 
De leden Zeekant, De Waal, Fabriek, Smit en Bakker delen hun fractiestandpunten over het 
voorstel mee.  
Op vragen over het parkeren en het hekwerk aan de voorkant antwoordt de heer Akkerman, dat 
de keuze voor de geplande parkeerlocatie verband houdt met bedrijfsactiviteiten op de boerderij 
en vooral met de veiligheid van de kinderen. Hij is bereid om de locatie met een bomenrij aan te 
kleden. 
Het hekwerk is om veiligheidsredenen nodig. We zullen een mooi hekwerk plaatsen, aldus de 
heer Akkerman. 
Wethouder Hefting  beantwoordt vragen van de commissieleden. 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich unaniem met het voorstel kan verenigen. 
    
10101010. . . . Behandelen brief van wethouder Hefting over uitspraak Raad van State op beroepen tegen Behandelen brief van wethouder Hefting over uitspraak Raad van State op beroepen tegen Behandelen brief van wethouder Hefting over uitspraak Raad van State op beroepen tegen Behandelen brief van wethouder Hefting over uitspraak Raad van State op beroepen tegen 
“Eerste herziening bestemmingsplan Zuidoostbeemster I“Eerste herziening bestemmingsplan Zuidoostbeemster I“Eerste herziening bestemmingsplan Zuidoostbeemster I“Eerste herziening bestemmingsplan Zuidoostbeemster I””.””.””.””.    
Deze brief is op verzoek van de heer Commandeur geagendeerd.    
Wethouder Hefting gaat in op vragen en opmerkingen van de leden Commandeur, Smit en De 
Waal en zegt te zullen nadenken over de wijze waarop richting bewoners van het Noorderpad kan 
worden gecommuniceerd over de uitspraak van de Raad van State en het vervolg daarop.  
 
11111111....    Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als ABepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als ABepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als ABepalen 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 8 mei8 mei8 mei8 mei 2012 en als B 2012 en als B 2012 en als B 2012 en als B---- of C of C of C of C----punt vopunt vopunt vopunt voorororor de raadsvergadering op  de raadsvergadering op  de raadsvergadering op  de raadsvergadering op 22222222 mei mei mei mei 2012. 2012. 2012. 2012.    
De commissie bepaalt dat punt 9 als A-punt voor de raadsvergadering op 8 mei 2012 
geagendeerd kan worden. Er zijn geen B- of C-punten. 
 
11113333....    Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    
Er is één ingekomen stuk. Dit geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
 

11114444....    Mededelingen (o.a. terugkoppeling Mededelingen (o.a. terugkoppeling Mededelingen (o.a. terugkoppeling Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).    
Mevr. Jonk-de Lange maakt complimenten over de infoavond “opgroeien zonder alcohol”, die 
volgens haar ondanks de lage opkomst goed was. 
 
11115555....    Actielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissie....    
De actielijst blijft ongewijzigd. 
 
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).... 
Er zijn geen vragen. 
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17171717.... Sluiting. Sluiting. Sluiting. Sluiting.        
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur. 
 

 


