
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 15 januari  2013, aanvang  19.30 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman burgemeester, voorzitter
De heer C.J. Jonges (griffier)
De heer M. Bakker BPP
Mevr.  B.A.C. Jonk-de Lange BPP
De heer N.C.M. de Lange 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 P.C. de Waal PvdA
De heer W. Zeekant  VVD
Mevr.  E.J. Helder-Pauw VVD 

Afwezig  met  kennisgeving:
De heer L.J.M.  Schagen BPP

Op uitnodiging  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. 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. De heer 
Schagen heeft bericht  van verhindering gedaan.  

2. Vaststelling  van de agenda.
De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld. Op verzoek van mevr. Segers wordt  
afgesproken, dat het aantal  woordvoerders per fractie bij  agendapunt  4 niet  tot  één 
beperkt  is.

3. Inventarisatie  inspraak  bij  agendapunt  4.
Er  heeft zich een inspreker  aangemeld.
Mevr.  E. de Vries spreekt  in  bij  agendapunt  4.. 

4. Voorstel  over  verantwoording  haalbaarheid  samenwerking  Beemster  – 
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Purmerend.
Mevr.  De Vries spreekt  in  namens de Stichting  Beemstergroen. Zij  uit  haar  zorgen over 
het voorstel. Zij  vraagt  of sprake is van samenwerking  met of overname door 
Purmerend.
Zij  roept de raadsleden op tot  herbezinning en om naar  andere wegen te zoeken.
De commissieleden hebben geen vragen voor mevr. De Vries.
Namens hun fracties stellen de leden De Lange, Segers, Commandeur , Van den Berg en 
Zeekant  vragen en geven de fractiestandpunten weer. Ook de leden Uitentuis  en De 
Waal nemen deel aan de discussie.
Alle leden van het college en de gemeentesecretaris reageren op de fractiestandpunten 
en beantwoorden vragen. 
De fractie van de BPP kan zich grotendeels met het voorstel verenigen. De heer De 
Lange verzoekt  het college om met een aanvullend stuk  te komen over de consequenties 
van afschaffing van het BTW-compensatiefonds (BCF) en de mogelijke scenario’s uit  te 
werken.
De fractie van D66 vindt  de onderbouwing van het voorstel onvoldoende en verzoekt  het 
college naar  alternatieven voor samenwerking met Purmerend te zoeken.
De fractie van het CDA vindt  de onderbouwing van het voorstel onvoldoende en wil  meer 
duidelijkheid  over de consequenties van de afschaffing van het BCF alsmede een 
alternatief  als samenwerking  als gevolg daarvan onmogelijk  is geworden. 
De fractie van de PvdA roept op om nu reeds naar  alternatieven te zoeken als blijkt  dat  
afschaffing van het BCF samenwerking  met Purmerend onmogelijk  maakt.  
De fractie van de VVD vindt  de financiële onderbouwing van het voorstel boterzacht  en 
vraagt  om aanvullende rekenexercities. De heer Zeekant  zegt, dat  zijn  fractie tegen het 
nemen van een besluit  is zolang de financiële onduidelijkheid  (over het BCF) niet  is 
weggenomen.
De voorzitter  zegt namens het college toe, dat de leden vóór de raadsvergadering op 22 
januari  2013 een stuk  krijgen over de afschaffing van het BCF en de consequenties 
daarvan voor de samenwerking  met Purmerend.

5. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 22.05 uur.
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