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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 
decemdecemdecemdecemberberberber    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:    
Mevr. A.M.J. Segers   voorzitter 
De heer C.J. Jonges (griffier) 
De heer M. Bakker   BPP 
De heer L.J.M. Schagen    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  
De heer G.J.M. Groot   D66 
De heer J.W.T. Smit   D66  
De heer H.W.E.Ö. Heijmans  D66  
Mevr. C. van den Berg   PvdA  
De heer P.C. de Waal   PvdA 
Mevr. E.J. Helder-Pauw   VVD  
De heer W.J. van Twisk   VVD  
 

 
Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:    
De heer W. Zeekant    VVD 
 
Op uitnodigingOp uitnodigingOp uitnodigingOp uitnodiging aanwezig aanwezig aanwezig 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. 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. De heer Zeekant is i.v.m. 
vergaderverplichtingen in Purmerend afwezig. 
 
2. 2. 2. 2. Vaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agendaVaststelling van de agenda....    
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.    
Er hebben geen    insprekers aangemeld.  
 
4. 4. 4. 4. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergadering van van van van    9 oktober9 oktober9 oktober9 oktober    2012201220122012....    
De griffier noemt het wijzigingsverzoek van mevr. Uitentuis. Bij agendapunt 15 wordt een vraag 
van de heer De Lange toegevoegd. De vraag is “Hoe verhoudt de Wet plattelandswoningen zich 
tot het onlangs vastgestelde bestemmingsplan?”  
De commissie stelt de besluitenlijst met inachtneming van deze wijziging vast. 
  
5. 5. 5. 5. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.    
De heer Brinkman laat de heer Heijmans desgevraagd weten dat het Centraal Bureau 
Fondsverwerving beoordeelt of een collecterende instelling bonafide is.  
Op een vraag van de heer De Waal antwoordt de heer Brinkman, dat hij de dorpsraad 
Noordbeemster tijdens een dorpsraadvergadering heeft gevraagd om mee te denken over een 
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bestemming voor het gebouw van De Bonte Klaver en om met ideeën te komen. 
   
6. 6. 6. 6. Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting. 
Wethouder Hefting zegt, dat de heer De Lange nog antwoord krijgt op zijn eerder gestelde vraag 
over een agrarische bouwzaak in het landelijk gebied, waar de provincie consequenties van 
Natura 2000 bij betrok.  
Wethouder Hefting reageert op een opmerking van mevr. Uitentuis over de situering van de 
nieuwe zoutloods bij de kruising N244/Middenweg, die volgens haar conflicteert met Des 
Beemsters.  
Op vragen van de heer Smit antwoordt wethouder Hefting, dat de vergunningaanvraag voor de 
reeds aangelegde dammen langs het Zuiderpad in Zuidoostbeemster in behandeling is en dat hij 
de commissie zeer binnenkort zal informeren over de zaak ‘aanleg parkeerplaatsen nabij het fort 
Nekkerweg’. 
    
7. Voorstel om de welstandsverslagen 2011 van het college en de welstandscommissie voor 7. Voorstel om de welstandsverslagen 2011 van het college en de welstandscommissie voor 7. Voorstel om de welstandsverslagen 2011 van het college en de welstandscommissie voor 7. Voorstel om de welstandsverslagen 2011 van het college en de welstandscommissie voor 
kennisgeving aan te nemen.kennisgeving aan te nemen.kennisgeving aan te nemen.kennisgeving aan te nemen.    
Wethouder Hefting    gaat in op vragen van de heer De Waal over de late behandeling van dit 
voorstel en van de heer Groot over de motivering van het college bij afwijking van 
welstandsadviezen.    
De commissie kan zich met het voorstel verenigen. 
 
8. 8. 8. 8. VVVVragen aan portefeuillehouder Jragen aan portefeuillehouder Jragen aan portefeuillehouder Jragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings..R.P.L. Dings..R.P.L. Dings..R.P.L. Dings.    
Mevr. Helder-Pauw vraagt hoe het gesteld is met de veiligheid van de speeltuin in Leeghwater 3. 
Dit naar aanleiding van een recent ongeluk, waarbij een meisje in een waterplas terechtkwam. 
Wethouder Dings zegt dit te zullen nagaan en de commissie daarover te zullen informeren.  
Op een vraag van mevr. Helder-Pauw over het BeeJee gebouw zegt hij de commissie te zullen 
informeren over het gebruik van dit gebouw nadat hij hierover een gesprek heeft gehad met de 
dorpsraad Middenbeemster.  
  
9999. . . . Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening Wtot het vaststellen van de Afstemmingsverordening Wtot het vaststellen van de Afstemmingsverordening Wtot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WWB 2013, de WB 2013, de WB 2013, de WB 2013, de 
Afstemmingsverordening IOAW/IOAZ 2013, de ReAfstemmingsverordening IOAW/IOAZ 2013, de ReAfstemmingsverordening IOAW/IOAZ 2013, de ReAfstemmingsverordening IOAW/IOAZ 2013, de Re----integratieverordening WWB 2013, integratieverordening WWB 2013, integratieverordening WWB 2013, integratieverordening WWB 2013, 
Toeslagenverordening 2013, Verordening langdurigheidstoeslag 2013, de Toeslagenverordening 2013, Verordening langdurigheidstoeslag 2013, de Toeslagenverordening 2013, Verordening langdurigheidstoeslag 2013, de Toeslagenverordening 2013, Verordening langdurigheidstoeslag 2013, de 
Handhavingsverordening Werk en Inkomen en Beleidskader en beleidsregels Handhavingsverordening Werk en Inkomen en Beleidskader en beleidsregels Handhavingsverordening Werk en Inkomen en Beleidskader en beleidsregels Handhavingsverordening Werk en Inkomen en Beleidskader en beleidsregels 
schuldhulpverleningschuldhulpverleningschuldhulpverleningschuldhulpverlening        alsmalsmalsmalsmede tot het intrekken van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en ede tot het intrekken van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en ede tot het intrekken van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en ede tot het intrekken van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en 
IOAZ 2012, ReIOAZ 2012, ReIOAZ 2012, ReIOAZ 2012, Re----integratieverordening 2012, Toeslagenverordening WWB 2012, Verordening integratieverordening 2012, Toeslagenverordening WWB 2012, Verordening integratieverordening 2012, Toeslagenverordening WWB 2012, Verordening integratieverordening 2012, Toeslagenverordening WWB 2012, Verordening 
langdurigheidstoeslag 2012, Beleidskader en beleidsregels schuldhulpverlening gemeente langdurigheidstoeslag 2012, Beleidskader en beleidsregels schuldhulpverlening gemeente langdurigheidstoeslag 2012, Beleidskader en beleidsregels schuldhulpverlening gemeente langdurigheidstoeslag 2012, Beleidskader en beleidsregels schuldhulpverlening gemeente 
Alkmaar.Alkmaar.Alkmaar.Alkmaar.    
Wethouder Dings gaat in op vragen en opmerkingen van de leden Heijmans en Van den Berg.  
Hij zegt de commissie toe in de loop van 2013 met cijfermatige rapportages te zullen komen. 
Tevens zal worden geprobeerd om een cliëntenraad WWB van de grond te krijgen. 
Het voorstel van de heer Heijmans om de huidige verordeningen nog 1 jaar in stand te houden 
krijgt geen steun van de andere fracties.  
Met uitzondering van de leden van D66 kan de commissie zich met het voorstel van het college 
verenigen. 
Na tussenkomst van de heer Brinkman wordt besloten om dit voorstel toch als A-punt voor de 
vanavond te houden raadsvergadering te agenderen. De leden van de fractie van D66 kunnen  
met een stemverklaring tegen stemmen.  
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatsch10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatsch10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatsch10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 en het appelijke ondersteuning 2013 en het appelijke ondersteuning 2013 en het appelijke ondersteuning 2013 en het 
gelijktijdig intrekken van de Verordening maatschappelijke ondersteuning. 2011.gelijktijdig intrekken van de Verordening maatschappelijke ondersteuning. 2011.gelijktijdig intrekken van de Verordening maatschappelijke ondersteuning. 2011.gelijktijdig intrekken van de Verordening maatschappelijke ondersteuning. 2011.    
Wethouder Dings gaat in op vragen en opmerkingen van de leden Heijmans en Van den Berg.  
De commissie stemt ermee in om dit voorstel als A-punt in de gemeenteraad te behandelen. 
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11. Voortzetting behandeling voorstel om in te stemmen met de “Duurzaamheidsvisie De Keyser 11. Voortzetting behandeling voorstel om in te stemmen met de “Duurzaamheidsvisie De Keyser 11. Voortzetting behandeling voorstel om in te stemmen met de “Duurzaamheidsvisie De Keyser 11. Voortzetting behandeling voorstel om in te stemmen met de “Duurzaamheidsvisie De Keyser 
gemeente Beemster” en de “uitvoeringsagenda duurzaamheid gemeente Beemster”en de kosten gemeente Beemster” en de “uitvoeringsagenda duurzaamheid gemeente Beemster”en de kosten gemeente Beemster” en de “uitvoeringsagenda duurzaamheid gemeente Beemster”en de kosten gemeente Beemster” en de “uitvoeringsagenda duurzaamheid gemeente Beemster”en de kosten 
van van van van €250.000 exclusief BTW voor de uitvoering ten laste te laten komen van d€250.000 exclusief BTW voor de uitvoering ten laste te laten komen van d€250.000 exclusief BTW voor de uitvoering ten laste te laten komen van d€250.000 exclusief BTW voor de uitvoering ten laste te laten komen van de speciaal e speciaal e speciaal e speciaal 
gereserveerde NUON gelden in de algemene reserves.gereserveerde NUON gelden in de algemene reserves.gereserveerde NUON gelden in de algemene reserves.gereserveerde NUON gelden in de algemene reserves.    
De voorzitter legt de commissie voor of dit voorstel vanavond of op 22 januari a.s. behandeld 
moet worden. 
De commissie besluit in meerderheid om het voorstel vanavond te behandelen. De leden Fabriek 
en Groot geven de voorkeur aan behandeling op 22 januari a.s. 
De leden Schagen, Van Twisk, De Waal, Fabriek en Groot brengen de standpunten van hun 
fracties in. Na een schorsing gaat wethouder Dings in op de vragen en opmerkingen van de 
leden. 
Hij heeft nota genomen van geplaatste kanttekeningen bij het onderdeel biovergisting.  
Hierover zullen gesprekken plaatsvinden met CONO en het bedrijf G.P. Groot. 
Vóór de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering op 22 januari 2013 krijgen de leden 
bericht over de actuele stand van zaken.  
Er wordt geen eensluidend commissieadvies uitgebracht. 
 
12121212. . . . Voorstel om in te stemmen met enkele aanvullingen op de (ontwerp) gemeenschappelijke Voorstel om in te stemmen met enkele aanvullingen op de (ontwerp) gemeenschappelijke Voorstel om in te stemmen met enkele aanvullingen op de (ontwerp) gemeenschappelijke Voorstel om in te stemmen met enkele aanvullingen op de (ontwerp) gemeenschappelijke 
regeling Recreatieschap Twiskeregeling Recreatieschap Twiskeregeling Recreatieschap Twiskeregeling Recreatieschap Twiske----Waterland.Waterland.Waterland.Waterland.    
Wethouder Dings is het eens met de leden De Waal en Fabriek wat betreft hun kritiek op de 
opstelling van de gemeenten Waterland en Wormerland in deze zaak. 
De commissie kan zich met het voorstel verenigen. 
   
11113333. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.    
Op vragen van de heer De Waal antwoordt wethouder Klaver, dat hij met een voorstel komt over 
overdracht aan de gemeente van het gebouw De Bonte Klaver. Behandeling ervan kan 
plaatsvinden op 22 januari a.s.  
In de volgende Binnendijks komt opnieuw een oproep om aan de waterenquête deel te nemen. 
Op de vraag over fiscale consequenties van iPads voor raadsleden komt wethouder Klaver 
schriftelijk terug.  
    
14.14.14.14.    Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel leges 2013, behorende bij de Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel leges 2013, behorende bij de Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel leges 2013, behorende bij de Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel leges 2013, behorende bij de 
Legesverordening 2011.Legesverordening 2011.Legesverordening 2011.Legesverordening 2011.    
De commissie kan zich met het voorstel verenigen. 
 
15. 15. 15. 15. Voorstel tot het wijzigen van de Verordening liggeld woonschepen 2002 en de Verordening Voorstel tot het wijzigen van de Verordening liggeld woonschepen 2002 en de Verordening Voorstel tot het wijzigen van de Verordening liggeld woonschepen 2002 en de Verordening Voorstel tot het wijzigen van de Verordening liggeld woonschepen 2002 en de Verordening 
toeristenbelasting 2002.toeristenbelasting 2002.toeristenbelasting 2002.toeristenbelasting 2002.  
De commissie kan zich met het voorstel verenigen. 
    
16. 16. 16. 16. Voorstel tot het vaststellen van de tarieven van de OZB en de RVoorstel tot het vaststellen van de tarieven van de OZB en de RVoorstel tot het vaststellen van de tarieven van de OZB en de RVoorstel tot het vaststellen van de tarieven van de OZB en de RWB (onroerende WB (onroerende WB (onroerende WB (onroerende 
zaakbelastingen en belastingen op roerende woonzaakbelastingen en belastingen op roerende woonzaakbelastingen en belastingen op roerende woonzaakbelastingen en belastingen op roerende woon---- en bedrijfsruimten) 2013. en bedrijfsruimten) 2013. en bedrijfsruimten) 2013. en bedrijfsruimten) 2013.    
Op een vraag van mevr. Van den Berg antwoordt wethouder Klaver, dat bij de raming van de OZB-
brengst en de berekening van het OZB-tarieven rekening is gehouden met lagere inkomsten ten 
gevolge van gegronde WOZ-bezwaarschriften. 
De commissie kan zich met het voorstel verenigen. 
    
17. 17. 17. 17. Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel begrafenisrechten 2013.Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel begrafenisrechten 2013.Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel begrafenisrechten 2013.Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel begrafenisrechten 2013.    
De commissie kan zich met het voorstel verenigen. 
    
18. Voorstel 18. Voorstel 18. Voorstel 18. Voorstel ttttot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de jaarrekening 2012.ot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de jaarrekening 2012.ot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de jaarrekening 2012.ot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de jaarrekening 2012.    
De heer Groot vindt, dat de financiële consequenties van de door zijn fractie aangedragen 
aanvullingen (Wegenwet en Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) wel opneming in 
het normenkader rechtvaardiger. Zijn fractie ziet overigens geen aanleiding om tegen het voorstel 
te stemmen. 
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De commissie kan zich met het voorstel verenigen. 
    
11119999....    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----, B, B, B, B---- of C of C of C of C----punt voor de punt voor de punt voor de punt voor de 
rarararaadsvergadering op adsvergadering op adsvergadering op adsvergadering op 13 november13 november13 november13 november 2012. 2012. 2012. 2012.    
De commissie bepaalt dat de agendapunten 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 en 18 A-punten zijn. 
Agendapunt 11 wordt als B-punt aangemerkt.  
    
20202020....    Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en beMededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en beMededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en beMededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).drijven).drijven).drijven).    
Er zijn geen mededelingen.  
 
21212121....    Actielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissieActielijst raadscommissie....    
Actiepunt 1 (behandelen voorstel over duurzaamheid) komt als B-punt in de raadsvergadering op 
22 januari a.s.  
Voor het overige blijft de actielijst ongewijzigd. 
De griffier beantwoordt een vraag van de heer De Waal over een voorstel over het Marktplein. 
De toezegging hierover van wethouder Hefting staat op de toezeggingenlijst. 
 
22222222. Rondvraag. Rondvraag. Rondvraag. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders) (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders) (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders) (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).... 
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 
 
22223333.... Sluiting. Sluiting. Sluiting. Sluiting.        
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 


