
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 13 december  2011, 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 (aanwezig bij  behandeling punten 1 t/m 11)

Mevr.  B.A.C. Jonk-de Lange BPP (aanwezig bij  behandeling punten 12 t/m 23)

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 N.J.J.J. Buis CDA 
Mevr.  A.M.J. Segers D66
De heer G.J.M. Groot D66
De heer J.W.T. Smit D66 (aanwezig bij  behandeling punten 1 t/m 10)

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (aanwezig bij  behandeling punten 11 t/m 23)

Mevr . C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA
Mevr.  E.J. Helder-Pauw VVD
De heer W.J. van Twisk 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)
De heer J.C. Klaver  (wethouder)

Tevens aanwezig:
De heer C. van Wijnen (waarnemend gemeentesecretaris)

Afwezig  met  kennisgeving::
De heer W. Zeekant  (VVD)
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  en de griffier  van 
harte welkom. 
Er  is bericht  van verhindering ingekomen van de heer Zeekant  en mevr. Kroese-Vrolijks.

2. Vaststelling  van de agenda.
Op een vraag van de heer Van Twisk  antwoordt  de voorzitter  dat hij  bij  de daarvoor in  
aanmerking  komende agendapunten na gehouden discussie zal aangeven of het een A- of 
B-punt  is.

Besluitenlijst vergadering raadscommissie 13-12-2011 1



De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
De heer Th. Peters heeft  zich aangemeld om bij  punt  7 in  te spreken
De heren F. Beekers en C. van ’t Hek hebben zich aangemeld om bij  punt  8 in  te 
spreken.

4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergadering  van 13 december  2011.
De griffier  stelt  op verzoek van mevr. Jonk-de Lange voor om aan de laatste zin bij  punt  
11 toe te voegen: “Op verzoek van mevr. Jonk-de Lange zegt wethouder Klaver  te willen  
kijken  naar de technische mogelijkheden van een proefopstelling  met een 
wegversmalling  op de Zuiderweg. 
Een voorwaarde is dat dit  geen juridische problemen oplevert”.
De commissie stelt  de besluitenlijst  met deze aanvulling  vast.
Naar  aanleiding van punt  12 van de besluitenlijst  stelt  de heer Schagen namens zijn  
fractie voor om bij  de behandeling van de kadernota voor 2013 te kunnen beschikken 
over goede kostenvergelijkingen als het gaat om subsidies. Hij  denkt  daarbij  aan 
gegevens over het aantal  leden in  relatie tot  de subsidiebedragen. Dit  ter  voorkoming 
van oneigenlijke discussies.
De voorzitter  gaat er van uit,  dat dit  voorstel  door de commissie wordt  gedeeld en draagt  
dit  als verzoek over aan het college. 

5. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.  
De heer De Lange feliciteert  de heer Brinkman  met zijn  herbenoeming als president  van 
de board of directors in  the Organization of World  Heritage Cities. Op een vraag van de 
heer Schagen antwoordt  burgemeester Brinkman , dat  de veiligheid van de luchtvaart  in  
relatie tot  de ganzenproblematiek  een punt  van zorg is voor de veiligheidsregio. 

6. Vragen  aan portefeuillehouder  G.H. Hefting.
Wethouder Hefting  gaat in  op de vraag van de heer Van Twisk  over het agenderen van 
de brandweerpost in  Zuidoostbeemster. Nadat  de leden De Lange, Groot, Buis en Van 
den Berg hun reactie hebben gegeven zegt de voorzitter  dat de commissie de 
terugkoppeling van de beslissing van het college op de reactie van de dorpsraad 
Zuidoostbeemster afwacht.
Op een vraag van de heer De Lange over vergunningvrij  bouwen antwoordt  wethouder 
Hefting, dat  niet  gerekend mag worden op bescherming van rijkswege als gaat om 
werelderfgoederen. 
De heer De Lange kondigt  aan terug te zullen komen met een voorstel over invoering 
van een gemeentelijke monumentenlijst.
 
7.Voorstel  om in  beginsel planologische medewerking  te verlenen  aan het  
verbouwen  van het  voormalige  politiebureau  aan de H.M.  van Randwijklaan  te 
Middenbeemster  voor  de vestiging van een kinderdagverblijf .
De heer Peters, bewoner van de H.M.  van Randwijklaan,  spreekt  in. Hij  vindt  de locatie 
ongeschikt  voor een kinderdagverblijf  omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn.
Wethouder Hefting  reageert  op vragen en opmerkingen van de leden Helder-Pauw, De 
Waal, Buis, Smit  en Bakker , die vooral  betrekking  hebben op (gebrek aan) 
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parkeergelegenheid nabij  dit  object 
Na de 2e ronde stelt  de voorzitter  vast, dat  de commissieleden van mening blijven dat er 
eerst een oplossing moet komen voor de te verwachten parkeerproblematiek.  
Het  voorstel is een B-punt  voor de raadsvergadering op 24 januari  2012.

8. Voorstel  om in  beginsel planologische medewerking  te verlenen  aan de 
realisatie  van een nieuw  kantoorgebouw  op het  perceel  Nekkerweg  63 te 
Zuidoostbeemster .
De heer Beekers spreekt  in  namens het Platform  Bewoners Nekkerzoom en als 
voorzitter  van de Stichting Nekkerzoom en uit  bezwaren tegen het voorstel. Hij  is er o.a. 
tegen, dat  er ten opzichte van de oppervlakte aan nieuwbouw te weinig oude gebouwen 
worden gesloopt.
Hij  beantwoordt  tevens enkele vragen van enkele commissieleden.
De heer Van ’t Hek, aanvrager, spreekt  in  en reageert  op de bezwaren van de heer 
Beekers.
Hij  beantwoordt  tevens enkele vragen van de heer Smit.
Wethouder Hefting  gaat in  op vragen en opmerkingen van de leden De Waal, Fabriek , 
Smit , De Lange en Van Twisk . 
Hij  zegt de heer Smit  toe om te onderzoeken of een gedeelte van het terrein  een 
kantoorbestemming i.p.v. de bestemming ‘handel en nijverheid’ kan krijgen.
De voorzitter  stelt  vast, dat  alleen de leden Fabriek,  De Lange en Van Twisk  zich met 
het voorstel van het college kunnen verenigen. De heer De Waal gaat nu nog niet  
akkoord en de heer Smit  wacht  de nadere reactie van het college af.
Het  voorstel is een B-punt  voor de raadsvergadering op 24 januari  2012.

9. Vragen  aan portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings.
Wethouder Dings beantwoordt  vragen van mevr. Helder-Pauw over het BeeJee-gebouw 
en de opvolging van Welsaen.
Op een vraag van de heer Groot zegt hij  een schriftelijke  reactie toe over het onderzoek 
maatschappelijke voorzieningen in  Middenbeemster.
Mevr.  Uitentuis  vraagt  naar de zaak ‘speelvoorzieningen Torenstraat  Westbeemster’. 
Op haar  vraag naar  de toegevoegde waarde van ‘Laag Holland’ voor Beemster zegt 
wethouder Dings een schriftelijk  antwoord toe.

10. Voorstel  over  bestemmen  budget  voor  maatschappelijke  stages vanaf  2011.
De leden Fabriek , Segers, Uitentuis , Helder-Pauw en Van den Berg kunnen zich met het 
voorstel verenigen, zij  het dat mevr. Helder-Pauw na een jaar  de resultaten wil  
evalueren.
De voorzitter  stelt  vast dat dit  voorstel vanavond als A-punt  op de raadsagenda komt.

11. Voorstel  tot  het  beschikbaar  stellen  van een krediet  van €30.000,-- voor  de 
ontvlechting  van Sociale Zaken  en Wmo-loket.
Wethouder Dings beantwoordt  vragen van de leden Heijmans, Schagen, Helder-Pauw, 
Van den Berg en Buis. Voor de heer Heijmans is het behoud van een locaal loket  voor 
sociale zaken en Wmo een randvoorwaarde.
De voorzitter  stelt  vast dat dit  voorstel vanavond als A-punt  op de raadsagenda komt.
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12. Voorstel  over  actualisatie  Recreatieplan  Waterland  2011.
Wethouder Dings gaat in  op vragen en opmerkingen van de leden Uitentuis , Segers, 
Fabriek , De Waal en Helder-Pauw. 
De voorzitter  stelt  vast dat dit  voorstel vanavond als A-punt  op de raadsagenda komt.

13. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver
De heer Van Twisk  vraagt  naar  de status van het onderzoek Zuiderweg/Zuiddijk,  zoals 
opgenomen in  het regionaal  uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2012. 
Wethouder Klaver  zegt schriftelijke  beantwoording toe.
Wethouder Klaver  gaat in  op vragen van de heer De Waal over het plaatsen van smileys 
(apparaten om rijsnelheden te visualiseren) langs wegen en de slechte aansluitingen van 
bussen in  Noordbeemster. Op verzoek van wethouder Klaver  zegt de heer De Waal hem 
concrete informatie  toe over de busaansluitingen in  Noordbeemster.
De heer Fabriek  maakt  een compliment  voor het oplaadpunt  op het parkeerterrein  bij  
het gemeentehuis.
Wethouder Klaver  beantwoordt  een vraag van mevr. Jonk-de Lange over de 
bereikbaarheid van Westbeemster met de buurtbus.
Wethouder Klaver  doet mededelingen over vervanging van enkele geluidschermen langs 
de A7 door Rijkswaterstaat.  Rijkswaterstaat  voorziet  de A7 in  de zomer van 2012 
herstelt  tevens de  dilatatievoegen in  het viaduct  in  Zuidoostbeemster. 

14. Bespreken  definitieve  eindrapportage  Herstructurering  
Accommodatiebeleid.
De eindrapportage krijgt  de instemming van de commissie. Wethouder Klaver  bedankt  
de leden voor de gemaakte complimenten aan de samenstellers van het stuk.
De voorzitter  stelt  vast dat dit  voorstel vanavond als A-punt  op de raadsagenda komt.

15. Voorstel  tot  het  wijzigen  van de Legesverordening  2011, de Verordening  
liggeld  woonschepen 2002 en de Verordening  toeristenbelasting  2002 en tot  het  
vaststellen  van de Tarieventabel  leges 2012. 
Mevr.  Helder-Pauw en de heer Fabriek  vinden het legestarief (€3.000) voor grote 
evenementen veel te hoog. Wethouder Klaver  zegt toe dit  te zullen bekijken. 
De voorzitter  stelt  vast dat dit  voorstel vanavond als A-punt  op de raadsagenda komt.

16. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de tarieven  van de OZB en de RWB 
(onroerende  zaakbelastingen  en belastingen  op roerende  woon- en 
bedrijfsruimten)  2012.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.
De voorzitter  stelt  vast dat dit  voorstel vanavond als A-punt  op de raadsagenda komt.
               
17. Voorstel  tot  het  vaststellen  van een nieuwe  verordening  begrafenisrechten  
met  tarieventabel.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.
De voorzitter  stelt  vast dat dit  voorstel vanavond als A-punt  op de raadsagenda komt.
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18. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  normenkader  voor  de controle  van de 
jaarrekening  2011..
De commissie kan zich met het voorstel verenigen. 
De voorzitter  stelt  vast dat dit  voorstel vanavond als A-punt  op de raadsagenda komt.

19. Ingekomen  stukken.
De heer De Lange zegt teleurgesteld te zijn  over de brief van het college over de 
zuidgevel van Middelwijck.  Mevr.  Segers hoopt, dat  de te realiseren zorgwoningen zullen 
leiden tot  verbetering van de aanblik.  
De heer Heijmans vraagt  naar aanleiding van ingekomen stuk  2 hoe de gemeente een 
dijkberm  kan beheren als deze vol staat  met allerlei  objecten. 
De voorzitter  zegt hem een schriftelijk  antwoord toe.

20. Mededelingen  (o.a. terugkoppeling  bezoeken  commissieleden  aan 
organisaties en bedrijven).
De heer De Lange doet een mededeling over het watersymposium, dat  het 
hoogheemraadschap onlangs organiseerde.
De heer Schagen doet mededelingen over een bijeenkomst van de 
ondernemersvereniging Beemster Ondernemer, waarbij  o.a. de ambtelijke  
samenwerking  met Purmerend en de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen aan de 
orde kwamen.
Mevr.  Segers doet mededelingen over de bijeenkomst in  het ijsclubgebouw op 2 december 
2011 en over bijeenkomsten van de stadsregio Amsterdam over toerisme en over 
afstemming woningbouwplannen. Op deze laatste bijeenkomst komt  zij  binnenkort  
nader terug.

21. Actielijst  raadscommissie.
Actiepunt  2 is vanavond behandeld en komt  te vervallen. De overige punten blijven 
gehandhaafd.
Op voorstel van mevr. Van den Berg wordt  aan de actielijst  toegevoegd: Behandelen 
voorstel over uitvoering plan duurzaamheid (in april  2012).

22. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
De heer Van Twisk  vindt  dat er vanavond te gejaagd vergaderd is en vindt  dit  een punt  
voor de evaluatie begin 2012. 

23. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 22.35 uur.
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