
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 24 april  2012, aanvang  19.30 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer P.C. de Waal (voorzitter) PvdA
De heer H. Jager (plv. 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 J.W.T. Smit D66 
Mevr . C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA
De heer W. Zeekant VVD
De heer W.J. van Twisk VVD 

Afwezig  met  kennisgeving:
De heer G.J.M. Groot D66
De heer H.N.G. Brinkman  (burgemeester)

Op uitnodiging  aanwezig  :
De heer J.R.P.L. Dings (wethouder)
De heer G.H. Hefting  (wethouder)
De heer J.C. Klaver  (wethouder)

Tevens aanwezig:
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 Groot en de burgemeester.

2. Vaststelling  van de agenda.
De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld..

3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
Er  hebben zich geen insprekers aangemeld.
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4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergaderingen  van 10 april  2012.
De heer De Lange stelt  naar  aanleiding van agendapunt  10 nog een drietal  vragen aan 
wethouder Klaver  over de situatie rond o.b.s. De Bonte Klaver. Wethouder Klaver  zegt 
toe de vragen bij  agendapunt  11 te beantwoorden.
De commissie stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast.
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5. Presentatie  Stichting  Maatschappelij ke Dienstverlening  
Zaanstreek/Waterland
Bij  de behandeling van dit  agendapunt  zijn  tevens aanwezig:
G. Wubs, directeur  SMD Z/W
mevr. A. Schaap, maatschappelijk  werkster  SMD Z/W
mevr. Y. Schotten, maatschappelijk  werkster  SMD Z/W
 
Mevr.  Schaap en mevr. Schotten geven een korte presentatie van de werkzaamheden die 
de stichting  in  Beemster uitvoert  op het terrein  van het schoolmaatschappelijk  werk  en 
het algemeen maatschappelijk  werk.  Aansluitend worden vragen beantwoord van de 
leden Segers, Uitentuis,  Van den Berg en Commandeur

6. Vragen  aan portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings.
Wethouder Dings beantwoordt  vragen van de heer Commandeur  over de uitvoering van 
de Wmo, naar  aanleiding van een brief van het CNV en een vraag over de continuïteit  
van het Wmo-vervoer door de Beemster Taxi  Centrale.

7. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.
Wethouder Hefting neemt de burgemeester waar.
Er  zijn  geen vragen

8. Vragen  aan portefeuillehouder  G.H. Hefting.
Wethouder Hefting  doet mededeling van een overleg met bewoners van het Noorderpad 
over de situatie op het terrein  van het voormalig zwembad De Wilgenhoek. Vervolgens 
beantwoordt  wethouder Hefting  vragen van mevr. Segers over het recente 
woonwensenonderzoek en zegt hij  haar  een schriftelijk  antwoord toe met betrekking  tot  
een bouwaanvraag voor een zendmast aan het Zuiderpad nabij  de A7 te 
Zuidoostbeemster. 
Op een vraag van mevr. Segers laat  wethouder Hefting  weten dat  hem niets bekend is 
over een concept woonvisie van de stadsregio Amsterdam. Er  komt  wel een nieuwe 
regionale huisvestingsverordening. Hij  komt  nog nader terug op de vraag van mevr. 
Segers. 

9. Voorstel  om het  ontwerp  van het  bestemmingsplan  Buitengebied  2012 vrij  te 
geven voor  de formele  procedure  op grond  van de Wet ruimtelijke  ordening.
Wethouder Hefting  meldt  dat in  verbeelding 2, behorend bij  dit  bestemmingsplan, een 
fout  is ontdekt  voor wat  betreft  de locatie Middenweg 192a. Bij  de ter  inzage legging is 
dit  document  vervangen door een verbeterde versie. Wethouder Hefting  stelt  voor de 
behandeling van enkele specifieke onderwerpen te doen op 10 juli  2012. Op die datum 
komt  de besluitvorming over dit  bestemmingsplan met de ingekomen reacties en 
zienswijzen in  de gemeenteraad aan de orde.
Wethouder Hefting  beantwoordt  nog vragen van of reageert  op opmerkingen van de 
leden De Lange, Smit , Commandeur , Van den Berg en Van Twisk . De commissie stemt  
er unaniem mee in  dat  dit  ontwerpenbestemmingsplan wordt  vrijgegeven voor inspraak.  
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10. Voorstel  om in  te stemmen  met  de ‘Beleidsnotitie  illegale  bewoning’. 
Wethouder Hefting   beantwoordt  vragen van de leden Segers, Commandeur , Van den 
Berg, Van Twisk  en Uitentuis . De commissie kan zich unaniem met het voorstel  
verenigen. 

11. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.
Wethouder Klaver  doet mededelingen over het openbaar onderwijs in  Beemster  en zijn  
rol  in  SPOOR en zijn  functie als wethouder onderwijs.
Vervolgens gaat hij  in  op de vragen die de heer De Lange hem over de obs De Bonte 
Klaver  gesteld heeft.
Op een vraag van de heer Schagen zegt wethouder Klaver  toe met de wegbeheerder en 
de politie  te zullen overleggen op de hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer op de 
Rijperweg ter  hoogte van de Jisperweg. Men rijdt  daar regelmatig  door rood licht,  zo 
meldt  de heer Schagen.
De heer De Lange zegt dat de motie Natura  2000 nu een vervolg krijgt  in  Brussel. 
Wethouder Klaver  reageert  met de mededeling, dat  hierover met de provincie zal 
overleggen. 
Mevr.  Segers maakt  op voorhand bezwaar tegen een voornemen (van Rijkswaterstaat)  
om de maximum  snelheid op het gedeelte A7 in  Zuidoostbeemster naar 130 km/u.
Dit  vanwege de toename verkeersonveiligheid en uitstoot fijn  stof.
        
12. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-punt  voor  
de raadsvergadering  op 24 april  2012 en als B- of C-punt  voor  de 
raadsvergadering  op 8 mei  2012.
De commissie bepaalt  dat punten 10 als A-punt  voor de raadsvergadering op 24 april  
2012 geagendeerd kan worden. Er  zijn  geen B- of C-punten.

13. Ingekomen  stukken.
Er  is één ingekomen stuk.  Dit  geeft geen aanleiding tot  opmerkingen.

14. Mededelingen  (o.a. terugkoppeling  bezoeken  commissieleden  aan 
organisaties en bedrijven).
De heer De Lange, mevr. Segers en de heer Commandeur  doen mededelingen over de 
geslaagde bijeenkomst op 13 april  bij  de RWZI aan de Zuiderweg te Zuidoostbeemster.

15. Actielijst  raadscommissie.
Actiepunt  1 (wonen in  bijgebouwen) is vanavond aan de orde geweest en komt  te 
vervallen.
Op voorstel van wethouder Dings stemt  de commissie ermee in  om de behandeling van 
actiepunt  10 (introductie clup Welzijn)  uit  te stellen tot  de behandeling van het plan van 
aanpak jeugdbeleid.
De overige actiepunten blijven ongewijzigd.

16. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
De heer Commandeur  wil  de brief van wethouder Hefting  naar aanleiding van de 
uitspraak  van de Raad van State naar  aanleiding van de beroepszaak tegen het 
bestemmingsplan Zuidoostbeemster I,  als agendapunt   en niet  als ingekomen stuk  in  de 
raadscommissie behandelen.
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De voorzitter  constateert  dat de commissie zich hierin  kan vinden. 
De heer De Lange wil  na afloop van deze vergadering een overleg met alle raadsleden.
Aldus wordt  afgesproken.

17. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 21.35 uur.
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