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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 10 10 10 10 
aprilaprilaprilapril    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:    
Mevr. A.M.J. Segers (voorzitter)  D66     
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 A.N. Commandeur   CDA 
De heer L.D.J. Fabriek   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  
 
 
Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:    
De heer H.N.G. Brinkman (burgemeester) 
 
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) 
 
    
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 burgemeester. 
 
2. 2. 2. 2. Vaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agenda....    
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De griffier beantwoordt een vraag van de heer Commandeur over de publicatie van agenda’s in 
Binnendijks. 
 
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 aangemeld. 
 
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    27272727 maart maart maart maart    2012201220122012....    
Op verzoek van de heer De Lange wordt de passage ‘beheersplan Natura 2000 van de gemeente 
Zeevang’ gewijzigd in ‘beheerplan Natura 2000 polder Zeevang’. 
Op verzoek van de heer De Waal wordt de laatste regel op blz. 2 bij punt 9 gewijzigd in: ‘De 
voorzitter stelt vast dat het standpunt van de commissie verdeeld is’. 
De commissie stelt de besluitenlijst gewijzigd vast. 
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5555....    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.    
Wethouder Hefting neemt de burgemeester waar. 
De heer De Lange vraagt opnieuw aandacht voor de matige verspreiding van Binnendijks.  
Dit blad wordt op diverse adressen niet bezorgd. 
Wethouder Hefting neemt de klacht van de heer De Lange mee. 
 
6. 6. 6. 6. VVVVragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.ragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.ragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.ragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.    
Wethouder Hefting maakt de naamgeving van het 4e kwadrant van Middenbeemster bekend. 
Het 4e kwadrant heeft de naam ‘De Keyser’ gekregen. De commissie krijgt het logo te zien. 
Vervolgens doet wethouder Hefting mededelingen over de recente uitspraak van de Raad van 
State over het bestemmingsplan Zuidoostbeemster 1. Op verzoek van de leden Commandeur en 
Smit zegt hij een schriftelijke toelichting met tijdsplanning (deel)bestemmingsplannen 
Zuidoostbeemster toe.  
Op vragen van de heer Fabriek antwoordt hij, dat de zaak ‘bouw woningen aan het Tobias de 
Coeneplein’ nog bij de Raad van State ligt. Over de zaak ‘Oostdijk 21’ laat hij weten, dat de 
aanvrager met een nieuwe aanvraag komt. 
De heer Heijmans vindt de beantwoording van wethouder Hefting van vragen van D66 over het 
Wilgenhoekterrein niet volledig. Ook heeft hij kritiek op de wijze van communicatie richting 
bewoners Noorderpad. Wethouder Hefting legt uit waarom hij oneens is met de conclusies van de 
heer Heijmans. 
 
7. 7. 7. 7. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. DingsVragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. DingsVragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. DingsVragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings....    
Wethouder Dings komt terug op de uitzending van Zembla, waarin o.a. het Wmo-taxivervoer door 
BTC (Beemster Taxi Centrale) en de rol van de gemeente Beemster aan de orde kwam. 
Hij gaat vervolgens in op de reacties van de leden Van den Berg, Heijmans, Commandeur, en De 
Waal. Wethouder Dings zegt op verzoek van de heer Heijmans de schriftelijke versie van zijn 
toelichting toe. 
 
8888. Voorstel . Voorstel . Voorstel . Voorstel om in te stemmen met het laten maken van een beleidsnota duurzaamheid door om in te stemmen met het laten maken van een beleidsnota duurzaamheid door om in te stemmen met het laten maken van een beleidsnota duurzaamheid door om in te stemmen met het laten maken van een beleidsnota duurzaamheid door 
adviesbureau DWA en de kosten (adviesbureau DWA en de kosten (adviesbureau DWA en de kosten (adviesbureau DWA en de kosten (€24.452, excl. BTW) ten laste te brengen van de speciaal €24.452, excl. BTW) ten laste te brengen van de speciaal €24.452, excl. BTW) ten laste te brengen van de speciaal €24.452, excl. BTW) ten laste te brengen van de speciaal 
gereserveerde NUON gelden in de algemene reserve.gereserveerde NUON gelden in de algemene reserve.gereserveerde NUON gelden in de algemene reserve.gereserveerde NUON gelden in de algemene reserve.    
Wethouder Dings verzoekt de commissie in verband met de nieuw geldende p&c cyclus tevens 
om ook overeenkomstige wijziging van de gemeentebegroting voor 2012 hierbij te betrekken. 
Hij gaat vervolgens in op de reacties van de leden Schagen, Groot en De Waal. 
De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich unaniem met het voorstel (incl. wijziging 
gemeentebegroting 2012) kan verenigen. 
    
9999. . . . Behandelen brief d.d. 12 maart 2012 van wethouder Dings over de toegevoegde waarde van Behandelen brief d.d. 12 maart 2012 van wethouder Dings over de toegevoegde waarde van Behandelen brief d.d. 12 maart 2012 van wethouder Dings over de toegevoegde waarde van Behandelen brief d.d. 12 maart 2012 van wethouder Dings over de toegevoegde waarde van 
Laag Holland voor Beemster.Laag Holland voor Beemster.Laag Holland voor Beemster.Laag Holland voor Beemster.    
Wethouder Dings gaat in op reacties van de leden Groot, Commandeur en De Waal.  
Hij zal de leden een brief laten zien over zaken, die in Noord-Holland spelen op het terrein van 
landschapsbeheer en natuurbeheer. 
 
10. Vra10. Vra10. Vra10. Vragen aan portefeuillehouder gen aan portefeuillehouder gen aan portefeuillehouder gen aan portefeuillehouder J.C. KlaverJ.C. KlaverJ.C. KlaverJ.C. Klaver....    
Op een vraag en opmerkingen van de heer De Lange zegt wethouder Klaver dat de 
commissieleden morgen een vertrouwelijke brief van het college zal bereiken over het 
voortbestaan van obs De Bonte Klaver.  
Wethouder Klaver doet vervolgens mededelingen over Natura 2000 in relatie tot de 
eilandspolder en mogelijke consequenties voor Beemster.  
 
11111111. Voorstel . Voorstel . Voorstel . Voorstel tot het aanpassen van de financiële verordeningtot het aanpassen van de financiële verordeningtot het aanpassen van de financiële verordeningtot het aanpassen van de financiële verordening....    
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 
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11112222. . . . Bepalen welke agendapunten geagendeerd moBepalen welke agendapunten geagendeerd moBepalen welke agendapunten geagendeerd moBepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als Aeten worden als Aeten worden als Aeten worden als A----punt voor de punt voor de punt voor de punt voor de 
raadsvergadering op 10 april 2012 en als Braadsvergadering op 10 april 2012 en als Braadsvergadering op 10 april 2012 en als Braadsvergadering op 10 april 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 24242424 april april april april    
2012.2012.2012.2012.    
De commissie bepaalt dat de punten 8 en 11 als A-punten voor de raadsvergadering op 10 april  
2012 geagendeerd kunnen worden. Er zijn geen B- of C-punten. 
 
11113333....    Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    
Ingekomen stuk nr. 1 (brief college over werkzaamheden op Wilgenhoekterrein); de heer 
Heijmans wenst dit onderwerp voor een commissievergadering te agenderen en komt nog met 
een onderbouwing hiervoor.  
Ingekomen stuk nr. 2 (brief van wethouder Dings met beantwoording vragen van de leden Segers 
en Jonk-De Lange). Deze brief geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. 
 
11114444....    Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijMededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijMededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijMededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).ven).ven).ven).    
De heer De Lange doet een mededeling over de bijeenkomst op 29 maart jl. in het raadhuis van 
Graft over de QR-route in het Land van Leeghwater. 
 
11115555....    Actielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissie....    
Op voorstel van wethouder Dings wordt bij actiepunt 2 (behandelen voorstel over uitvoering plan 
duurzaamheid) de behandeling in de commissie gepland in juni (was 24-4-2012). 
De heer De Lange kan zich vinden in het advies van de griffier om een van de actielijst gehaald 
punt onder ‘aandachtspunten’ op de toezeggingenlijst te zetten, mits dat punt niet zomaar uit de 
toezeggingenlijst wordt geschrapt.  
Behoudens punt 2 blijft de actielijst 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.  
 
17171717.... Sluiting. Sluiting. Sluiting. Sluiting.        
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. 
 
 


