
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag  26 maart  2013, aanvang 19.30 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer A.N. Commandeur voorzitter
De heer C.J. Jonges (griffier)
Mevr.  B.A.C. Jonk-de Lange BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer L.J.M.  Schagen BPP
Mevr.  R.H. Uitentuis BPP
De heer J.C. de Wildt CDA
De heer L.D.J. Fabriek CDA 
De heer G.J.M. Groot D66
Mevr.  A.M.J. Segers D66
De heer J.W.T. Smit D66 (aanwezig t/m agendapunt  11)

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (aanwezig vanaf agendapunt  12)

Mevr . C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA
De heer W. Zeekant VVD
Mevr.  E.J. Helder-Pauw VVD (aanwezig vanaf agendapunt  12)

De heer W.J. van Twisk VVD (aanwezig t/m agendapunt  11)

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 zich geen insprekers aangemeld. 

4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergadering  van 5 maart  2013.
De commissie stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast. 
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5. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.
De burgemeester beantwoordt  vragen van de heer De Lange over de brandweer.
Ook in  2014 vindt  nog een jaarvergadering Brandmeester plaats. Hij  legt uit  waarom de 
bouw van de uitrukpost  in  Zuidoostbeemster pas na 15 augustus van start  gaat.
Op vragen van de heer De Waal laat  de burgemeester weten, dat het mogelijk  blijft  dat  
de raad periodiek overleg met de politie  heeft. 

6. Vragen  aan de portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings.
Op een vraag van de heer Fabriek  herhaalt  wethouder Dings zijn  eerder gedane 
toezegging om de commissie z.s.m. te informeren over plaatsing van nieuwe 
speeltoestellen.

7. Voorstel  om in  te stemmen met  aanvulling  c.q. wijziging  van de aanpak  
duurzaamheid  gemeente  Beemster  en voor  de uitvoering  een krediet  van 
€250.000 beschikbaar  te stellen.
De leden Schagen, Groot, De Wildt , De Waal en Van Twisk  brengen hun 
fractiestandpunten  in.
Wethouder Dings gaat hier  op in  en beantwoordt  hun vragen. 
Op de vraag van de heer De Wildt  over de stand van zaken bij  het onderzoek van het 
hoogheemraadschap naar  verzilting  ten gevolge van brongaswinning, zegt wethouder 
Dings schriftelijke  beantwoording toe.
De voorzitter  stelt  vast, dat  de commissie zich met het voorstel kan verenigen.

8. Vragen  aan portefeuillehouder  G.H.  Hefting.
Wethouder Hefting  zegt op een vraag van de heer De Lange toe de raad regelmatig  en 
tijd  te zullen informeren over de ontwikkelingen bij  HVC (bijv.  naar aanleiding van 
aandeelhoudersvergaderingen).
Hij  zal het compliment  van de heer De Lange voor de heldere beantwoording tijdens de 
onlangs gehouden informatieve bijeenkomst bij  de HVC, overbrengen aan mevr. Vos.

9. Voorstel  om het  ontwerp  bestemmingsplan  Middenbeemster  en 
Westbeemster  2013 vrij  te geven voor  de formele  procedure  op grond  van de 
Wet ruimtelijke  ordening.
Bij  de behandeling van dit  agendapunt  is tevens de heer R. van Veen, van BuRO 
(Bureau voor Ruimtelijke  Ordening) aanwezig.
Wethouder Hefting  en de heer Van Veen gaan in  op de vragen en opmerkingen van de 
leden Smit,  Groot, Fabriek  en De Waal.
Wethouder Hefting  zegt, dat  het bestemmingsplan op 11 juni  terug komt  in  de 
commissie. 
In  de komende periode zal het college zich buigen over de formulering  van ‘thuiswerk’  in  
de voorschriften  en duidelijkheid  scheppen over de regelgeving voor ‘vrije beroepen aan 
huis’.
De voorzitter  stelt  vast, dat  de commissie zich met het voorstel kan verenigen.

10. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.
Op een vraag van de heer De Waal antwoordt  wethouder Klaver , dat  de gemeente over 2 
smileys beschikt.  De smiley langs de Oosthuizerweg is van de provincie.
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De heer De Lange is het niet  eens met wethouder Klaver  over de risico’s voor Beemster 
van Natura  2000 in  relatie met het concept beheersplan voor een gebied in  Schermer.

11. Evaluatie  ervaringen  met  kaderstellende  werkgroep  GVVP  (Gemeentelijk  
Verkeer-  en Vervoerplan).
De leden Zeekant , Fabriek , Van den Berg, Segers en Jonk-de Lange reageren op het 
voorstel van de kaderstellende werkgroep GVVP.
De voorzitter  stelt  vast, dat  de commissie zich kan verenigen met de conclusies van de 
werkgroep. 

12. Voorstel  tot  het  wijzigen  van de Tarieventabel  leges 2013.
Wethouder Klaver  beantwoordt  vragen van de leden Heijmans, Van den Berg en Helder-
Pauw.
De voorzitter  stelt  vast, dat  de commissie zich met het voorstel kan verenigen.

13. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-punt  voor  
de raadsvergadering  op 26 maart  2013 en als B- of C-punt  voor  de 
raadsvergadering  op 16 april  2013. 
De punten 7, 9 en 12 worden als A-punten aangemerkt.  Er  zijn  geen B- of C-punten.

14. Mededelingen  (o.a. terugkoppeling  bezoeken  commissieleden  aan 
organisaties en bedrijven).
Mevr.  Jonk-de Lange deelt  naar aanleiding van een bijeenkomst over Baanstede mee, 
dat  binnenkort  een brief over de 6 thema’s aan de gemeenteraden wordt  gezonden.
De heer De Waal zegt de leden toe, dat zij  via de griffier  de presentatie tijdens de 
bijeenkomst  over nationale politie  gemaild  krijgen.
  
15. Actielijst  raadscommissie.
De punten op de actielijst  zijn  vanavond afgedaan.
Er  zijn  geen nieuwe punten.

16. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
Mevr.  Segers komt  binnenkort  met een voorstel  om een kaderstellende werkgroep in  te 
stellen, die zich moet gaan buigen over de vraag over welke onderwerpen, wanneer en 
hoe vaak het college aan de raad moet rapporteren.
Op een eerder door mevr. van den Berg gestelde vraag antwoordt  mevr. Jonk-de Lange 
dat  haar  fractie instelling  van een kaderstellende werkgroep voor het onderwerp 
‘transitie  jeugdzorg’ niet  nodig vindt..

17. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 21.40 uur.
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