
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 13 maart  2012, aanvang 19.30, 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 
De heer N.C.M. de Lange BPP (aanwezig bij  agendapunten 1 t/m 9)

Mevr.  B.A.C. Jonk-de Lange  BPP (aanwezig bij  agendapunten 10 t/m 21)

De heer L.J.M.  Schagen BPP
Mevr.  R.H. Uitentuis BPP
De heer J.C. de Wildt  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 13)

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (aanwezig bij  agendapunten 14 t/m 21)

Mevr . C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA
De heer W.J. van Twisk  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 G.H. Hefting  (wethouder)
De heer W. Zeekant VVD

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.
Een bijzonder woord van welkom is er voor de vertegenwoordigers van de regiopolitie  en 
het Veiligheidshuis alsmede de officier  van justitie.
Er  is bericht  van verhindering ontvangen van de heer Zeekant  en wethouder Hefting.

2. Vaststelling  van de agenda.
Er  ligt  een aangepaste agenda op de vergadertafel. 
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De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld.

3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
Er  hebben zich geen insprekers aangemeld.

4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergaderingen  van 28 februari  2012.
De commissie stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast.

5. Jaarplan  2012 Unit  Waterlanden  van de politieregio  Zaanstreek- Waterland.
Bij  de behandeling van dit  agendapunt  zijn  namens de regiopolitie  aanwezig: de heer P. 
Kroonstuiver  (Unithoofd Waterlanden) en mevr. R. Speets (wijkteamchef Beemster-
Zeevang).
Tevens is aanwezig mevr. M. van den Heuvel, officier  van justitie.
Mevr.  Speets gaat nader in  op enkele  schriftelijk  ingediende vragen en vervolgens 
beantwoorden zij  en de heer Kroonstuiver  vragen van de leden De Lange, Groot, 
Uitentuis , Fabriek , Van den Berg, Helder  en Schagen. 
De burgemeester gaat in  op de afspraken met de politie  in  verband met Beemster 400.
Mevr.  Van den Heuvel gaat nader in  op vragen, die op het taakveld van het openbaar 
ministerie betrekking  hebben. 

6. Presentatie  over  Veiligheidshuis Zaanstreek- Waterland.
Bij  de behandeling van dit  agendapunt  zijn  namens de het Veiligheidshuis Zaanstreek-
Waterland aanwezig: mevr. M. Timmer  (ketenmanager) en mevr. Y. Dreves.
Tevens is aanwezig mevr. M. van den Heuvel, officier  van justitie.
Mevr.  Timmer  en mevr. Dreves geven aan de hand van een powerpoint-presentatie een 
toelichting  op het werk  van het veiligheidshuis.
Zij  beantwoorden vragen van de leden Van Twisk , Van den Berg, Segers en Uitentuis .
Mevr.  Van den Heuvel wijst  er op, dat  dankzij  de bundeling van krachten in  het 
veiligheidshuis dingen niet  meer dubbel worden gedaan. De burgemeester noemt de 
inspanningen, die hij  en andere burgemeester plegen om ook niet  criminele vormen van 
overlast  onder de werkingssfeer van het veiligheidshuis te brengen.
  
7. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.
Er  zijn  geen vragen.

8. Voorstel  om kennis te nemen van het  Plan  van aanpak  handhavingsbeleid.
Op vragen van mevr. Segers antwoordt  de  burgemeester, dat het college het integraal  
handhavingsbeleid omstreeks september zal vaststellen. De raad krijgt  dat  stuk  te zijner  
tijd  ter  kennisneming voorgelegd. Het  vastgestelde handhavingsbeleid op het gebied van 
sociale zaken zal aan dat stuk  worden gehecht.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

9. Vragen  aan portefeuillehouder  G.H.  Hefting.
De burgemeester neemt de heer Hefting  waar.
Mevr.  Segers heeft  vernomen, dat  op het voormalige Wilgenhoek terrein  aan het 
Noorderpad asbest is aangetroffen. Er  is mogelijk  puin  met asbest voor aanleg van 
wegen gebruikt.
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De omwonenden zijn  niet  geïnformeerd. De burgemeester zegt een schriftelijk  antwoord 
toe.
Op een vraag van de heer De Lange antwoordt  hij,  dat  het college vanmorgen heeft  
gesproken over de ontsluiting  van het ‘Land van Mulder’  via de Volgerweg. De 
betreffende strook grond is niet  meer nodig voor ontsluitingsdoeleinden en kan worden 
verkocht.
De heer Van Twisk  vraagt  naar  de stand van zaken bij  de beoordeling van de 
caravanstallingen op de percelen Purmerenderweg 21 en 113.

10. Voorstel  om medewerking  te verlenen  aan de bouw  van een woning  op het  
perceel  Noorderpad  3 te Zuidoostbeemster.
De burgemeester beantwoordt  vragen van de heer Smit  over de goothoogte en het 
welstandsadvies. Hoewel de heer Smit  nog niet  overtuigd is voor wat  betreft  de gang van 
zaken bij  de goothoogte gaat zijn  fractie wel akkoord met het voorstel.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.
 
11. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de Verordening  klachtencommissie 
toewijzing  corporatiewoningen  voor  Beemster  2012.
Mevr.  Kroese-Vrolijks  beantwoordt  vragen van de leden Van den Berg en Van Twisk .

De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

12. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.
Wethouder Klaver  laat  de heer Fabriek  desgevraagd weten, dat het college vóór het 
zomerreces met een notitie  over onderhoud groenvoorzieningen en verkoop snippergroen 
komt.
De heer Groot vraagt  naar het voorstel over planning &  control. Wethouder Klaver  zegt, 
dat  het voorstel is aangeleverd voor behandeling in  de raadscommissie.
Wethouder Klaver  zal de vraag van mevr. Uitentuis  over het ontbreken van 
eenduidigheid wat  betreft  bromfietsen op fietspaden langs wegen van het 
hoogheemraadschap, voorleggen aan het hoogheemraadschap.

13. Vragen  aan portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings.
Er  zijn  geen vragen.

14. Voorstel  om kennis te nemen van de transitie  werkvoorziening  Zaanstreek-
Waterland.
Wethouder Dings gaat in  op vragen en opmerkingen van de leden Jonk-de Lange, Segers 
en Van den Berg.
De griffier  beantwoordt  een vraag van mevr. Van den Berg over instelling  van een 
kaderstellende werkgroep bij  de voorbereiding van gemeentelijke regelgeving over de 
drie decentralisaties.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

15. Voorstel  tot  het  vaststellen  van verordeningen  i.v.m. wijziging  Wet werk  en 
bijstand  vanaf  1 januari  2012.
Mevr.  Van den Berg heeft veel moeite met de wettelijke regeling voor gezinsbijstand.
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De heer Heijmans heeft moeite met een passage in  de toelichting, waarin  gesproken 
wordt  over samenwerkings- of fusiepartners. Wethouder Dings merkt  op, dat dit  voorstel  
ook in  de buurgemeenten aan de orde komt.  Daar  ligt  de situatie anders als het om 
samenwerking  en fusie gaat. Beemster  blijft  zijn  eigen beleid bepalen, zo benadrukt  hij.
          
16. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-punt  voor  
de 27 maart  2012.
De commissie bepaalt  dat de punten 8, 10, 11, 14 en 15 als A-punt  voor de 
raadsvergadering op 13 maart  2012 geagendeerd kunnen worden. Er  zijn  geen B- of C-
punten.

17. Ingekomen  stukken.
De commissie neemt kennis van het aangeboden ingekomen stuk.

18. Mededelingen  (o.a. terugkoppeling  bezoeken  commissieleden  aan 
organisaties en bedrijven).
Mevr.  Van den Berg zegt dat bij  het ten toon stellen van de kunstwerken, die afgelopen 
zaterdag zijn  gemaakt,  zal blijken  hoe kunstzinnig  de raadsleden, collegeleden en 
anderen zijn.
Mevr.  Helder-Pauw vond de bijeenkomst  op 12 maart  ter  gelegenheid van de uitreiking  
van de sportprijzen en de cultuurprijs  zeer geslaagd.
Mevr.  Jonk-de Lange doet verslag van de jaarvergadering van de dorpsraad 
Zuidoostbeemster op 12 maart.  Het  was een geslaagde bijeenkomst met een grote 
opkomst van belangstellenden.

19. Actielijst  raadscommissie.
De commissie kan zich na uitleg van wethouder Dings bij  de punten 3 en 5 vinden in  de 
volgende aanpassingen:
Actiepunt  2 (uitnodigen wijkagent  bij  behandeling jaarplan  unit  Waterland) vervalt.
Actiepunt  3 (voorstel speelplekkenbeleid) wordt  nu vóór 1 juli.

Actiepunt  4 (evaluatie raads- en commissievergaderingen) wordt  verplaatst  naar  22 mei 
a.s.
De voorzitter  noemt als reden, dat het raadspresidium  op 6 maart  jl.  niet  voltallig  in  
vergadering bijeen was.
Actiepunt  5 (introductie Clup Welzijn)  wordt  verplaatst  naar  8 mei a.s. 

De overige actiepunten blijven ongewijzigd.

20. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders). .
Er  zijn  geen vragen voor de rondvraag.

21. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 21.25 uur.
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