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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 11 11 11 11 
septemberseptemberseptemberseptember    2012201220122012, aanvang , aanvang , aanvang , aanvang 19.19.19.19.33330000 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:    
De heer H.N.G. Brinkman  burgemeester, voorzitter 
De heer C.J. Jonges (griffier) 
De heer M. Bakker   BPP 
De heer N.C.M. de Lange   BPP     
Mevr. R.H. Uitentuis   BPP 
De heer A.N. Commandeur   CDA 

De heer J.C. de Wildt   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 P.C. de Waal   PvdA 
Mevr. E.J. Helder-Pauw   VVD 
De heer W. Zeekant   VVD  
 
Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:    
De heer L.D.J. Fabriek   CDA 
De heer L.J.M. Schagen    BPP 
 

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) 
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 welkom. Hij heet in het bijzonder de talrijke  
personeelsleden van de gemeente welkom.  
Op verzoek van het raadspresidium zit hij deze vergadering voor. 
 
2. 2. 2. 2. Vaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agenda....    
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Inventarisatie inspraa3. Inventarisatie inspraa3. Inventarisatie inspraa3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.k bij de verschillende agendapunten.k bij de verschillende agendapunten.k 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    10 juli10 juli10 juli10 juli    2012201220122012....    
De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
  
5. V5. V5. V5. Vragen aan portefeuillehouder J.ragen aan portefeuillehouder J.ragen aan portefeuillehouder J.ragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.R.P.L. Dings.R.P.L. Dings.R.P.L. Dings.    
Op een vraag van mevr. Helder-Pauw antwoordt wethouder Dings, dat binnenkort met diverse 
betrokken instanties gesprekken plaatsvinden over het BeeJee-gebouw.   
Op een vraag van de heer Commandeur licht hij de stand van zaken rond de aanleg van een 
glasvezelnet in Beemster toe. 
Tevens beantwoordt hij een vraag van de heer De Lange over de Wet werken naar vermogen. 
Tenslotte deelt wethouder Dings mee, dat de gemeente is genomineerd voor een duurzaamheid 
reward voor het project De Keyser. De aanvraag hiervoor is overigens buiten medeweten van het 
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college bij de provincie ingediend. De raad krijgt volgende week nadere informatie. 
  
6. V6. V6. V6. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.ragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.ragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.ragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.    
Op verzoek van de heer De Lange doet de burgemeester mededelingen over de drukbezochte 
vergadering van de dorpsraad Noordbeemster, waarin het gebouw De Bonte Klaver het 
belangrijkste agendapunt was. 
De heer De Waal verzoekt de omwonenden van het kermisterrein en het Marktplein bij de 
jaarlijkse evaluatie van de Beemster Feestweek te betrekken. De burgemeester neemt dit 
verzoek mee en zal er over nadenken. 
De burgemeester uit zijn enorme waardering voor de organisatie en de vrijwilligers, die de 
Feestweek Beemster 400 tot zo’n groot succes hebben gemaakt. 
  
7. Voorstel over samenwerking B7. Voorstel over samenwerking B7. Voorstel over samenwerking B7. Voorstel over samenwerking Beemster en Purmerend.eemster en Purmerend.eemster en Purmerend.eemster en Purmerend.    
De leden De Lange, Segers, Zeekant, Van den Berg en Commandeur geven de standpunten van 
hun fracties over het voorstel. 
Na een schorsing gaan de leden van het college in op de gehouden betogen en de gestelde 
vragen. 
In tweede termijn geven de leden De Lange, Zeekant en Van den Berg aan zich in grote lijnen met 
het voorstel te kunnen verenigen. De heer De Lange kondigt aan dat zijn fractie nog met een 
wijzigingsvoorstel zal komen, dat betrekking heeft op financiële en personele aspecten. 
Mevr. Segers is het in grote lijnen oneens met het voorstel. De heer Commandeur heeft kritiek op 
het voorstel en pleit voor uitstel van het nemen van een beslissing totdat er meer duidelijkheid is 
over de financiële consequenties. 
De voorzitter rondt de discussie af en nodigt de leden uit om voor de behandeling van het 
voorstel in de raadsvergadering op 18 september met amendementen te komen. 
  
8888. . . . VVVVoorstel oorstel oorstel oorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raadstot het vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raadstot het vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raadstot het vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raads---- en  en  en  en 
commissieleden Beemster 2commissieleden Beemster 2commissieleden Beemster 2commissieleden Beemster 2012.012.012.012.    
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 
    
9999. V. V. V. Vragen 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 zegt de heer De Waal een schriftelijk antwoord toe op zijn vraag over de rol 
van de raad bij de aanvraag tot sloop van een nieuwbouwpand aan het Marktplein.  
Op een vraag van de heer De Lange over de brief van de provincie met de reactieve aanwijzing 
ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 zegt wethouder Hefting toe, dat de 
raad op 12 september een brief krijgt waarin een reactie op de brief van de provincie wordt 
voorgesteld. Deze brief kan in de raadsvergadering op 18 september worden meegenomen. 
 
10101010.... Voorstel om  Voorstel om  Voorstel om  Voorstel om naar aanleiding van de namens Kids BV ingediende zienswijze een definitief naar aanleiding van de namens Kids BV ingediende zienswijze een definitief naar aanleiding van de namens Kids BV ingediende zienswijze een definitief naar aanleiding van de namens Kids BV ingediende zienswijze een definitief 
besluit te nemen over vestigibesluit te nemen over vestigibesluit te nemen over vestigibesluit te nemen over vestiging van een kinderdagverblijf in het ng van een kinderdagverblijf in het ng van een kinderdagverblijf in het ng van een kinderdagverblijf in het voormaligevoormaligevoormaligevoormalige politiebureau aan de  politiebureau aan de  politiebureau aan de  politiebureau aan de 
H.M. van Randwijklaan.H.M. van Randwijklaan.H.M. van Randwijklaan.H.M. van Randwijklaan.    
De leden Commandeur, De Waal, Helder-Pauw, Uitentuis en Smit herhalen de eerder door hun 
fracties ingenomen standpunten.  Dit betekent, dat dit voorstel als B-punt op de raadsagenda 
voor 18 september wordt geplaatst. 
 
11111111. . . . Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel om medewerking te verlenen aan de bouw van een vrijloopstal op perceel om medewerking te verlenen aan de bouw van een vrijloopstal op perceel om medewerking te verlenen aan de bouw van een vrijloopstal op perceel om medewerking te verlenen aan de bouw van een vrijloopstal op perceel 
Middenweg 107.Middenweg 107.Middenweg 107.Middenweg 107.    
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.  
 
11112222. Voorstel . Voorstel . Voorstel . Voorstel om medewerking te verlenen aan om medewerking te verlenen aan om medewerking te verlenen aan om medewerking te verlenen aan het realiseren van 2 appartementen op perceel het realiseren van 2 appartementen op perceel het realiseren van 2 appartementen op perceel het realiseren van 2 appartementen op perceel 
Rijperweg 62.Rijperweg 62.Rijperweg 62.Rijperweg 62.    
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 
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11113. 3. 3. 3.         VVVVragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.ragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.ragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.ragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.    
Op een vraag van mevr. Jonk-de Lange laat wethouder Klaver weten, dat de werkzaamheden aan 
de Zuiderweg op zo kort mogelijke termijn van start gaan.  
De heer De Lange vraagt naar de duurzame inrichting van de kruising Westdijk/Oosthuizerweg in 
combinatie met asfaltering van de Westdijk.. 
Wethouder Klaver antwoordt, dat duurzame inrichting van de kruising voor rekening van de 
gemeente zou zijn en daar was het college niet toe bereid. De heer De Lange is het daar niet mee 
eens. Op een vraag van de heer De Lange zegt wethouder Klaver de raad een brief toe over het 
Natura 2000 traject. 
Tenslotte beantwoordt wethouder Klaver een vraag van de heer Commandeur over de uitkomsten 
van een gesprek op 21 mei jl. met 2 bewoners van de Oostdijk. 
 
14. 14. 14. 14. Wijziging gemeenschappelijke regeling SPOORWijziging gemeenschappelijke regeling SPOORWijziging gemeenschappelijke regeling SPOORWijziging gemeenschappelijke regeling SPOOR----raad.raad.raad.raad.    
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.  
    
15.15.15.15.Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als ABepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als ABepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als ABepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als A----punt voor de punt voor de punt voor de punt voor de 
raadsvergadering op raadsvergadering op raadsvergadering op raadsvergadering op 11 september11 september11 september11 september 2012 en als B 2012 en als B 2012 en als B 2012 en als B---- of C of C of C of C----punt voor de raadsvergadering op punt voor de raadsvergadering op punt voor de raadsvergadering op punt voor de raadsvergadering op 18181818    
septemberseptemberseptemberseptember 2012. 2012. 2012. 2012.    
De commissie bepaalt dat de punten 8, 11, 12 en 14 als A-punten voor de raadsvergadering op 
11 september 2012 geagendeerd kunnen worden. Agendapunt 10 is een B-punt. 
 
11116666. Ingekomen stukken.. Ingekomen stukken.. Ingekomen stukken.. Ingekomen stukken.    
De overige ingekomen stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen.    
        
11117777....    Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organMededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organMededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organMededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).isaties en bedrijven).isaties en bedrijven).isaties en bedrijven).    

Er zijn geen mededelingen.  
 
11118888....    Actielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissie....    
Voor de workshop kengetallen (actiepunt 4) is inmiddels de datum 18 oktober vastgesteld. 
Voor het overige blijft de actielijst ongewijzigd. 
 
11119999. Rondvraag. Rondvraag. Rondvraag. Rondvraag (voor andere vrage (voor andere vrage (voor andere vrage (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders)n dan aan de portefeuillehouders)n dan aan de portefeuillehouders)n dan aan de portefeuillehouders).... 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 
20202020.... Sluiting. Sluiting. Sluiting. Sluiting.        
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 

 


