
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 7 mei   2013, aanvang 19.30 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer P.C. de Waal voorzitter
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 (aanwezig bij  agendapunt  7 t/m 11)

Mevr.  B.A.C. Jonk-de Lange BPP (aanwezig 1 t/m 6 en 12 t/m 19)

De heer A.N. Commandeur CDA
De heer J.C. de Wildt CDA (aanwezig t/m agendapunt  10)

De heer L.D. Fabriek CDA (aanwezig vanaf agendapunt  11)

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 (aanwezig bij  agendapunt  11)

Mevr.  E.J. Helder-Pauw VVD 
De heer W.J. van Twisk VVD (aanwezig 1 t/m 10 en 12 t/m 19)

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)
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 welkom. 

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

3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
Er  hebben als insprekers aangemeld:
Voor agendapunt  7: de heer M. Jonk
Vooragendapunt  11: de heer N. Schroevers, de heer D. Wolff  en de heer V.S.E. Falger
Voor agendapunt  13: de heer E.J.B. Blijlevens.

4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergadering  van 16 april  2013.
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De fractie van de BPP heeft de griffier  gevraagd om bij  agendapunt  7 (voorstel over 
Waterplan  Beemster) een passage toe te voegen. De griffier  zegt de bandopname enkele 
keren te hebben beluisterd en adviseert  de besluitenlijst  ongewijzigd te laten.
De woordvoerders van de fracties van D66, CDA, PvdA en VVD nemen dit  advies over.
De commissie stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast. 

5. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver . 
Wethouder Klaver  beantwoordt  vragen van de leden De Lange en Segers over het 
gebruik  van Round-Up als onkruidbestrijdingsmiddel  door de gemeente.
Op de vraag van mevr. Jonk-de Lange of er na voltooiing van de herinrichting  van de 
Zuiderweg reacties van aanwonenden zijn  ingekomen antwoordt  wethouder Klaver  
ontkennend.
Wethouder Klaver  beantwoordt  vragen van mevr. Segers over verwijdering  van graffiti  
van de geluidsschermen langs de A7.
Tenslotte beantwoordt  hij  vragen van de heer Commandeur  over de stand van zaken bij  
de voorbereiding van verkeersmaatregelen op de Oostdijk  en over de afwikkeling  van het 
dossier accommodatiebeleid MFC

6. Presentatie  van een voorstel  door  de Kinderraad.
Bij  de behandeling van dit  agendapunt  zijn  tevens aanwezig:
Pien van der Helm van O.B.S. de Bonte Klaver  en Thijmen van Noppen van O.B.S. de 
Blauwe Morgenster. 
Pien van der Helm     licht  het voorstel toe en Thijmen van Noppen beantwoordt  vragen 
van de leden Segers, Jonk-de Lange, Commandeur , Van den Berg en Helder-Pauw.
Wethouder Klaver  sluit  zich aan bij  de complimenten van de leden.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

7. Voorstel  om akkoord  te gaan met  het  woningbouwprogramma  van 16 
goedkope koopwoningen  en 6 tweekappers op de voormalige  Spelemeilocatie  
en met  de financiële  consequenties.
Als inspreker  voert  de heer M. Jonk, namens diverse omwonenden en de dorpsraad 
Zuidoostbeemster het woord. De heer Jonk pleit  in  het belang van de leefbaarheid in  
Zuidoostbeemster voor behoud van het huidige speelveld en beantwoordt  vragen van de 
leden Commandeur , Van Twisk , De Lange en Groot.
De wethouders Klaver  en Hefting  gaan in  op de reacties van de leden De Wildt , Van den 
Berg, Van Twisk , Bakker  en Groot op het voorstel  van het college.
De fracties van CDA, PvdA en BPP kunnen zich met het voorstel verenigen.
De fractie van D66 vindt  het voorstel te ad hoc en wil  het daarom aanhouden. De fractie 
van de VVD vindt  het tekort  van 4 ton te groot en pleit  voor een beter voorbereid plan. 
Wethouder Hefting  wijst  er nog op, dat  het (planologische) uitwerkingsplan  een 
bevoegdheid van het college is en niet  aan de raad zal worden voorgelegd. 

8. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.
De heer De Lange pleit  er voor om ook de andere basisscholen (naast de Blauwe 
Morgenster) bij  de jaarlijkse dodenherdenking te betrekken. De burgemeester legt uit  
waarom dit  moeilijk  is maar is bereid om te bekijken hoe de andere basisscholen bij  
dodenherdenking betrokken kunnen worden.
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9. Voorstel  tot  het  beschikbaar  stellen  van en voorbereidingskrediet  ten 
behoeve van voorbereiding  ICT  samenwerking  Beemster  en Purmerend.
De burgemeester en de gemeentesecretaris beantwoorden vragen van de leden Van 
Twisk  en Groot.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

10. Vragen  aan portefeuillehouder  G.H. Hefting.
Wethouder Hefting  beantwoordt  een vraag van mevr. Segers over het besluit  van het 
college om de gedoogtermijn  voor het parkeerterrein  van fa. Vlug te verlengen.

11. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de Visie Marktplein.
De voorzitter  geeft het woord aan de insprekers
De heer Schroevers spreekt  in  namens de Protestantse Gemeente en De Beemster 
Keyser.
De heer Schroevers zegt dat de organisaties die hij  vertegenwoordigt  kunnen instemmen 
met de visie. Dit  met uitzondering van het onderdeel parkeren. Hij  pleit  voor verruiming  
van de voorgelegde parkeerbeperking. Hij  beantwoordt  vragen van de leden Fabriek , 
Van den Berg en Zeekant . 
De heer Wolff  spreekt  in  namens de marktkooplieden op de vrijdagmiddagmarkt.
De heer Wolf pleit  er voor om de markt  niet  van de Rijperweg naar  het Marktplein  te 
verplaatsen.
Hij  beantwoordt  vragen van de leden Commandeur  en Zeekant .
De heer Falger zegt, dat hij  op persoonlijke titel  inspreekt.  Hij  heeft  lof voor de visie en 
plaatst  ook enkele kanttekeningen. Hij  pleit  o.a. voor aanpak van de overlast  van vogels 
op het Marktplein  en voor gepaste reclame bij  de horeca-inrichtingen.
De leden Zeekant , Uitentuis , Smit , Fabriek  en Van den Berg brengen hun 
fractiestandpunten  in. Wethouder Hefting  gaat hierop in  en beantwoordt  de gestelde 
vragen. Hij  licht  toe, dat  door vaststelling  van de visie nog geen beslissingen zijn  
genomen over concrete uitvoeringsonderdelen. Deze komen gefaseerd terug in  
voorstellen en de begroting.  
De commissie kan zich met de visie verenigen

12. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de Verordening  Starterslening  Beemster  
2013.
De commissie kan zich met dit  voorstel verenigen.

13. Voorstel  om de verklaring  van geen bedenkingen  voor  het  vervouwen  van 
de woning  tot  zorgboerderij  op het  perceel  Schermerhornerweg  1 te 
Noordbeemster  te weigeren.
Bij  de behandeling van dit  agendapunt  is als inspreker  aanwezig de heer E.J.B. 
Blijlevens, aanvrager.
De heer Blijlevens schetst de voorgeschiedenis en licht  zijn  plan toe.
De leden De Lange, Segers, Fabriek , Van den Berg en Helder-Pauw brengen hun 
fractiestandpunten  in.
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De wethouders Dings en Hefting  reageren op de reacties van de leden . Wethouder Dings 
zegt op een vraag van mevr. Segers zijn  uiterste best te zullen doen om te komen tot  
regionale afspraken over zorginstellingen.
Na gehouden discussie zegt wethouder Hefting  dat  het college het voorstel terugneemt  
nu gebleken is, dat de commissie zich unaniem niet  met het voorstel kan verenigen. 

In  verband met het late tijdstip  wordt  op voorstel van de voorzitter  besloten om de 
agendapunten 14 (vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings), 15 (voorstel tot  het 
vaststellen van de Visie Jeugdzorg), 17 (mededelingen) en 18 (rondvraag) vanavond niet  
te behandelen. 

16. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-punt  voor  
de raadsvergadering  op 7 mei  2013 en als B- of C-punt  voor  de 
raadsvergadering  op 11 juni  2013. 
De punten 6, 9, 11 en 12 worden als A-punten en het punt  7 als B-punt  aangemerkt.  Er  
zijn  geen C-punten.

19. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 22.55 uur.
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