
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag  5 maart  2013, aanvang  19.30 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer W. Zeekant  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 A.N. Commandeur CDA
De heer L.D.J. Fabriek CDA 
De heer G.J.M. Groot D66
Mevr.  A.M.J. Segers 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 

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 12 februari  2013.
De commissie stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast. 
 
5. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.
De burgemeester beantwoordt  vragen van de heer Commandeur  over een woningbrand 
aan het Kolkpad en de bluswatervoorziening aldaar. Mevr. Segers vraagt  naar een brief 
van bewoners van de Zuiderweg over het gewijzigde bouwplan voor een brandweerpost. 
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De burgemeester zegt dat het college bezwaarschriften  volgens de daarvoor geldende 
procedure behandelt.
De heer De Lange vraagt  aandacht  voor het ganzenprobleem in  Beemster. De 
burgemeester zegt toe bij  de provincie te zullen informeren of er schot zit  in  de aanpak 
van dit  probleem. Dit  mede naar  aanleiding van ernstige ganzenproblemen op Schiphol.
De heer Groot vraagt  wanneer de raad een voorstel krijgt  ter  uitvoering van de Wet 
revitalisering  generiek toezicht. De griffier  antwoordt  dat de provincie met voorbereiding 
is gestart.  
Hij  zal de leden informeren over de gevolgen van deze wet.
De heer De Waal vraagt  welk  standpunt  het college inbrengt  bij  bijeenkomsten over 
schaalvergroting van provincies. De burgemeester zegt dat het college niet  duidelijk  is 
voor welk  probleem schaalvergroting van provincies een oplossing is.

6. Vragen  aan de portefeuillehouder  G.H.  Hefting
De heer De Lange heeft een voorstel ingediend voor het opstellen van een gemeentelijke 
Verordening op de Wet geurhinder  en veehouderij.
Hij  stemt  in  met de toezegging van wethouder Hefting  om dit  mee te nemen bij  de 
werkzaamheden voor 2014.

7. Brief  d.d. 13 november  2012 van burgemeester  en wethouders met  de 
resultaten  van het  onderzoek  naar  thuiswonende  starters  en de actualisering  
van de Woonvisie 2008+.
Deze brief staat op verzoek van mevr. Segers op de agenda.
Mevr.  Segers licht  e.e.a. toe en pleit  vooral  voor betaalbare woningen voor starters.
In  de daarop volgende discussie uiten de fractievertegenwoordigers waardering voor het 
initiatief  van D66 om dit  onderwerp voor de commissie te agenderen. 
Als mogelijkheden om starters te helpen noemt de heer De Lange toepassing 
erfpachtconstructies (o.a. in  Krommenie toegepast) en oppert  de heer De Waal collectief 
opdrachtgeverschap.
De discussie leidt  niet  tot  aanpassing van de Woonvisie. Wethouder Hefting  zegt, dat  het 
college kiest voor starterleningen om deze doelgroep te helpen bij  het verwerven van 
betaalbare koopwoningen.
Het  college blijft  niettemin  kijken  naar  andere mogelijkheden.

8. Vragen  aan portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings.
Op een vraag van mevr. Jonk-de Lange zegt wethouder Dings toe om de leden z.s.m. te 
zullen informeren over de plaatsing van nieuwe speeltoestellen.

9. Voorstel  naar  aanleiding  van de eerste versie van het  Plan  van Aanpak  
herstructurering  van de sociale werkvoorziening  Zaanstreek-Waterland  
Baanstede.
Wethouder Dings gaat in  op de reacties van de leden.
Na gehouden discussie stelt  de voorzitter  vast, dat de commissie zich unaniem met het 
voorstel kan verenigen. 

10. Voorstel  tot  het  wijzigingen  van de Toeslagenverordening  Wet werk  en 
bijstand  (WWB)  2013.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 

11. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.

Besluitenlijst vergadering raadscommissie 5-03-2013 2



Op een vraag van mevr. Segers over forse stijging van de vergoeding van de leden van de 
raad van bestuur  na de fusie SPOOR-OPSO zegt wethouder Klaver  schriftelijke  
beantwoording toe.
Op een vraag van de heer Commandeur  over de nieuwe Wet op het leerlingenvervoer 
antwoordt  wethouder Klaver  dat  deze nieuwe wet er nog niet  is. Wellicht  leidt  deze tot  
kostenvermindering voor gemeenten. Hij  laat  de heer Commandeur  desgevraagd weten, 
dat  hij  in  gesprek is met de bewoners van de Oostdijk  over de verkeerssituatie  aldaar. Er  
is nog geen oplossing in  zicht.
Wethouder Klaver  zegt de heer De Lange toe de provincie nauwlettend te zullen volgen 
als het gaat om plannen om landbouwverkeer van provinciale wegen te weren. De leden 
krijgen via de griffier  van de heer De Lange een bericht  van de provincie over dit  
onderwerp gemaild.
Mevr.  Helder-Pauw vindt,  dat  het recente artikel  in  het Noordhollands Dagblad nogal 
afweek van de eerder in  de commissie gemaakte opmerking van wethouder Klaver  over 
het Beemster 400-boek. Wethouder Klaver  zegt, dat  het stuk  in  het NHD  onjuist  is. De 
leden kunnen binnenkort  een memo van hem tegemoet zien.

12. Voorstel  om burgemeester  en wethouders opdracht  te geven om met  
inachtneming  van door  de raad  vastgestelde kaders een ontwerp- GVVP  
(Gemeentelijk  Verkeer-  en Vervoerplan)  o[p te (laten)stellen  en dit  vóór  15 
september  2013 ter  vaststelling  aan te bieden  aan de raad.
tot  het  vaststellen  van het  Besluit  gemeentelijk  kwijtscheldingsbeleid  2013. 
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. Wel wordt  op voorstel van 
mevr. Helder-Pauw besloten om op de bijlage het volgende punt  aan de 
aandachtspunten/knelpunten toe te voegen:
- Ontsluit ing  agrarische gronden tussen de nieuwe toekomstige woonwijk  De Keyser en 
de N244.

13. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-punt  voor  
de raadsvergadering  op 5 maart  2013 en als B- of C-punt  voor  de 
raadsvergadering  op 26 maart  2013. 
De punten 9, 10 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).
De heer Commandeur  doet een mededeling over een bijeenkomst  in  Purmerend op 3 
maart  jl.
Deze stond in  het teken van de samenwerking Beemster-Purmerend.

15. Actielijst  raadscommissie.
De actielijst  blijf t  ongewijzigd.

16. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
Mevr.  Van den Berg  vindt  het jammer  dat tijdens de afgelopen presentatie over 
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jeugdzorg afwijzend is gereageerd op het verzoek om hiervoor een kaderstellende 
werkgroep in  te stellen.
De meningen van de andere leden zijn  verdeeld. Dit  onderwerp komt  te gelegener tijd  
terug op de agenda.
De heer De Lange brengt  zijn  voorstel in  over het opstellen van een gemeentelijke 
Verordening op de Wet geurhinder  en veehouderij.  
De meerderheid van de commissie kan zich vinden in  het voorstel en start  van de 
daarvoor nodige werkzaamheden in  2014. De heer De Waal is tegen.
Het  voorstel van mevr. Uitentuis  om een excursie te organiseren naar  de Meerlanden in  
Rijsenhout  wordt  in  meerderheid gesteund. Mevr.  Segers is tegen. De griffier  krijgt  
opdracht  om dit  te organiseren. 
De suggestie van de heer Commandeur  om een gezamenlijke bijeenkomst  te organiseren 
voor raadsleden van Beemster en Purmerend krijgt  geen steun.

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