
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 14 februari  2012, aanvang 17.00 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer P.C. de Waal (voorzitter) PvdA
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
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 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 H.W.E.Ö. Heijmans D66
De heer W.J. van Twisk VVD
De heer G.H. Hefting  (wethouder)

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 leden Heijmans en Van Twisk  alsmede 
van wethouder Hefting.

2. Vaststelling  van de agenda.
De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld. 
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3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
Er  hebben zich nog geen insprekers aangemeld.

4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergadering  van 24 januari  2012 
Op verzoek van wethouder Klaver  vindt  een correctie plaats.
Bij  punt  5 op blz. 2 (2e regel) moet A7 worden gewijzigd in  N244 en N244 in  A7.
De commissie stelt  de besluitenlijst  met deze wijziging vast.

5. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.
De burgemeester beantwoordt  een vraag van de heer Groot over een artikel  in  
Binnenlands Bestuur  over meer openheid bij  geheimhouding van stukken.
De burgemeester zegt mevr. Segers toe dat de raads- en commissieleden de brief van de 
dorpsraad Westbeemster over de intentieverklaring  samenwerking met Purmerend 
gemaild  krijgen.

6. Vragen  aan portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings.
Er  zijn  geen vragen voor wethouder Dings.

7. Vragen  aan portefeuillehouder  G.H. Hefting.
De burgemeester neemt wethouder Hefting  waar. Er  zijn  geen vragen.

8. Voorstel  tot  het  verlenen  van medewerking  aan het  vestigen van een 
fruitboomverkoopbedrijf  met  enkele  voorzieningen  op het  perceel  Noorddijk  
25 te Noordbeemster.
De eigenaar van dit  object, de heer D.K. Dokter,  is aanwezig om eventuele vragen te 
beantwoorden.
De burgemeester beantwoordt  vragen van de leden.
Na gehouden discussie stelt  de voorzitter  vast, dat  de commissie zich met dit  voorstel  
kan verenigen.

9. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.
Op een vraag van de heer Groot antwoordt  wethouder Klaver , dat het gevraagde 
overzicht  over het project Gebiedsgericht  benutten  wellicht  morgen al naar de raads- en 
commissieleden gemaild  kan worden. 
Wethouder Klaver  laat  de heer Commandeur  weten dat de aanblik  van Beemster bij  de 
locatie A7 – Zuiddijk  zijn  aandacht  blijft  houden. Op een vraag van de heer Fabriek  laat  
wethouder Klaver  weten dat  de parkeerproblematiek  bij  de o.b.s. De Blauwe Morgenster  
bij  de handhavers is aangemeld. De Leerplichtwet  wordt  in  Beemster goed uitgevoerd, zo 
laat  hij  mevr. Segers desgevraagd weten.

10. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de Verordening  leerlingenvervoer  gemeente  
Beemster  2012.
Wethouder Klaver  gaat in  op vragen van de leden Segers, Commandeur , Helder-Pauw 
en Schagen.
De vragen van mevr. Helder-Pauw over de actualiteit  van artikel  31 van de verordening 
en van de heer Schagen over de hardheid van de 6 km-grens kunnen niet  ter  
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vergadering worden beantwoord.
Dit  betekent  dat  dit  voorstel als B-punt  op de raadsagenda voor 28 februari  zal staan.

11. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  controleprotocol  ten  behoeve van de 
jaarrekening  2011 en volgende jaren.
Wethouder Klaver  zegt op vragen van de heer Groot en de heer Zeekant  een overzicht  
van de P&C cyclus toe.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.  
          
12. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-punt  voor  
de raadsvergadering  op 14 februari  2012 en als B- of C-punten  voor  de 
raadsvergadering  op 28 februari  2012.
De commissie bepaalt  dat de punten 8 en 11 als A-punt  voor de raadsvergadering op 14 
februari  2012 geagendeerd kunnen worden.
Punt  10 is een B-punt  voor de raadsvergadering op 28 februari..

13. Ingekomen  stukken.
Op verzoek van de heer Smit  wordt  besloten om de brief van wethouder Hefting  over de 
stand van zaken bestemmingsplan Zuidoostbeemster 1, eerste partiële herziening, te 
agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering.

14. Mededelingen  (o.a. terugkoppeling  bezoeken  commissieleden  aan 
organisaties en bedrijven).
De heer De Lange doet een mededeling over de kennismakingsbijeenkomst met de 
raadsleden van Purmerend op 4 februari  jl.

15. Actielijst  raadscommissie.
De commissie besluit  de actielijst  ongewijzigd te laten.

16. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
De heer De Lange zegt de fractievoorzitters een voorstel te zullen mailen over het 
houden van bijeenkomsten in  de dorpskernen over de ambtelijke samenwerking  met 
Purmerend. 
Mevr.  Uitentuis  vindt  dat  de dorpskernen Noord- en Westbeemster onderbelicht  zijn  in  
de structuurvisie. Mevr. Segers pleit  voor het maken van integrale 
dorpsontwikkelingsplannen voor Midden- en Zuidoostbeemster. 
De behandeling van dit  agendapunt  eindigt  met een discussie tussen de leden Van den 
Berg, Commandeur , Segers, Groot en Zeekant  over de intentieverklaring  ambtelijke 
samenwerking  met Purmerend.. 

17. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 18.00 uur.
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