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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  16  16  16  16 
aprilaprilaprilapril 2013 2013 2013 2013, 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 H. Jager   plaatsvervangend 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 
De heer A.N. Commandeur  CDA 
De heer J.C. de Wildt   CDA (aanwezig t/m agendapunt 11) 
De heer L.D. Fabriek   CDA (aanwezig vanaf agendapunt 12) 
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  
 

 

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.  
 
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 zich geen insprekers aangemeld.  
 
4. 4. 4. 4. Vaststellen besluitenlijsVaststellen besluitenlijsVaststellen besluitenlijsVaststellen besluitenlijst van de vergaderingt van de vergaderingt van de vergaderingt van de vergadering van van van van    26262626 maart maart maart maart 2013. 2013. 2013. 2013.    
De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  
 
5. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver5. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver5. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver5. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver....    
Wethouder Klaver beantwoordt vragen van de heer Bakker over overlast rondom het MFC in 
Zuidoostbeemster, en een vraag van de heer Groot over het wegbeheer van de Oostdijk, ter 
hoogte van de woonboten. De heer Commandeur zegt wethouder Klaver toe hem een brief te 
zullen doorzenden, waarin wordt gesteld dat op brieven aan de gemeente over overlast rond het 
MFC niet wordt gereageerd. Wethouder Klaver beantwoordt vragen van de heer Commandeur 
over de entree bij de A7 en van de heer De Waal over aanpassing van de bushaltes op het 
marktplein. 
 
6. Presentatie over Waterplan Beemster6. Presentatie over Waterplan Beemster6. Presentatie over Waterplan Beemster6. Presentatie over Waterplan Beemster....    
Bij de behandeling van dit agendapunt zijn tevens aanwezig: 
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- dhr. R. Veenman, heemraad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK); 
- dhr. R. de Lange (vertegenwoordiger bureau Oranjewoud); 
- mevr. E. Velema (vertegenwoordigster Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en de 
heer J. van Diepen (van HHNK). 
 
De heer R. de Lange presenteert het Waterplan Beemster en beantwoordt aansluitend enkele 
vragen van de leden Commandeur en De Lange.    
    
7. Voorstel7. Voorstel7. Voorstel7. Voorstel tot het vaststellen van het Waterplan Beemster, tot het bekrachtigen van de tot het vaststellen van het Waterplan Beemster, tot het bekrachtigen van de tot het vaststellen van het Waterplan Beemster, tot het bekrachtigen van de tot het vaststellen van het Waterplan Beemster, tot het bekrachtigen van de 
samenwerksamenwerksamenwerksamenwerking met het hoogheemraadschap en van het uitvoeringsprogramma alsmede om ing met het hoogheemraadschap en van het uitvoeringsprogramma alsmede om ing met het hoogheemraadschap en van het uitvoeringsprogramma alsmede om ing met het hoogheemraadschap en van het uitvoeringsprogramma alsmede om 
akkoord te gaan met de financiering.akkoord te gaan met de financiering.akkoord te gaan met de financiering.akkoord te gaan met de financiering.    
Wethouder Klaver meldt dat er geen zienswijzen zijn ontvangen over het Waterplan Beemster. 
Toch stelt hij voor de besluitvorming over het Waterplan Beemster in de raadsvergadering op 7 
mei a.s. te laten plaatsvinden. Vervolgens beantwoordt hij vragen van  de leden Schagen, Smit, 
Commandeur, De Waal en Helder-Pauw. Hij zegt mevr. Helder-Pauw een schriftelijke reactie toe 
op haar verzoek om een verklaring voor het feit dat in de stukken verschillende bedragen 
(€35.000,-- en € 45.000,--) worden genoemd.  
Wethouder Klaver zegt op een vraag van de heer De Waal toe vóór 7 mei met aanvullende 
informatie te zullen komen over prioritering van maatregelen, genoemd bij de doelstellingen 5 en 
6, en over het financiële plaatje.  
Wethouder Dings beantwoordt een vraag van de heer De Waal over het beter beleefbaar maken 
van molengangen en het watersysteem.  
De voorzitter concludeert dat het agendapunt doorgaat als B-punt voor de raadsvergadering van 
7 mei 2013.    
    
8. V8. V8. V8. Voorstel om een bestemmingsreserve rente gronden ZOB II te vormen.oorstel om een bestemmingsreserve rente gronden ZOB II te vormen.oorstel om een bestemmingsreserve rente gronden ZOB II te vormen.oorstel om een bestemmingsreserve rente gronden ZOB II te vormen.    
De heer Groot brengt namens D66 zijn visie op dit punt in en stelt een andere oplossing voor. 
Wethouder Klaver vindt bij interruptie dat de heer Groot een ander onderwerp inbrengt dan 
waarover het voorstel gaat. De heer Groot is een andere mening toegedaan en licht zijn 
standpunt nader toe. De leden Commandeur, Van den Berg, Zeekant en Schagen delen de 
mening van de heer Groot niet en geven namens hun fractie aan akkoord te gaan met het 
voorstel. 
De voorzitter rondt de discussie af met de mededeling dat het voorstel als B-punt wordt 
doorgeschoven naar de raadsvergadering van 7 mei 2013. 
    
9. 9. 9. 9. Voorstel tot het vaststellen van de derde wijziging vVoorstel tot het vaststellen van de derde wijziging vVoorstel tot het vaststellen van de derde wijziging vVoorstel tot het vaststellen van de derde wijziging van de begroting 2013.an de begroting 2013.an de begroting 2013.an de begroting 2013.    
De leden Commandeur, Van den Berg, Zeekant en Schagen geven namens hun fracties aan dat 
zij zich kunnen verenigen met het voorstel. De heer Groot geeft, met verwijzing naar het vorige 
agendapunt, namens zijn fractie aan niet akkoord te kunnen gaan.  
De voorzitter concludeert dat het voorstel als B-punt naar de raadsvergadering van 7 mei 2013 
gaat. 
    
10. Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.10. Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.10. Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.10. Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.    
Wethouder Hefting beantwoordt een vraag van de heer De Lange over het formuleren van beleid 
voor wonen in bijgebouwen en vragen van de heer Commandeur over het parkeerterrein bij Fort 
Nekkerweg en de stalling van stacaravans op perceel Hobrederweg 19.  
    
11. 11. 11. 11. Voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het bouwen van een Voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het bouwen van een Voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het bouwen van een Voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het bouwen van een 
woniwoniwoniwoning met vrijstaande berging op perceel Noorderpad 17a te Zuidoostbeemster.ng met vrijstaande berging op perceel Noorderpad 17a te Zuidoostbeemster.ng met vrijstaande berging op perceel Noorderpad 17a te Zuidoostbeemster.ng met vrijstaande berging op perceel Noorderpad 17a te Zuidoostbeemster.    
De leden De Waal, Zeekant, De Lange, Smit, De Wildt geven aan dat hun fracties instemmen met 
het voorstel. 
Het voorstel gaat als A-punt door naar de raadsvergadering van 16 april 2013.    
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12. Voorstel 12. Voorstel 12. Voorstel 12. Voorstel omomomom planologische medewerking te verlenen aan de realisatie (legalisatie) van een  planologische medewerking te verlenen aan de realisatie (legalisatie) van een  planologische medewerking te verlenen aan de realisatie (legalisatie) van een  planologische medewerking te verlenen aan de realisatie (legalisatie) van een 
drietal recreatiedrietal recreatiedrietal recreatiedrietal recreatie----eenheden (gastenverblijven) op het perceel Oostdijk 21 te Zuidoostbeemster.eenheden (gastenverblijven) op het perceel Oostdijk 21 te Zuidoostbeemster.eenheden (gastenverblijven) op het perceel Oostdijk 21 te Zuidoostbeemster.eenheden (gastenverblijven) op het perceel Oostdijk 21 te Zuidoostbeemster.    
Namens hun fracties brengen de leden Helder-Pauw, Bakker, Smit, Fabriek en De Waal hun 
standpunten in. Wethouder Hefting beantwoordt enkele vragen van mevr. Helder-Pauw en de heer 
Fabriek. De commissie stemt unaniem in met het voorstel. 
De voorzitter zegt dat het voorstel als A-punt doorgaat naar de raadsvergadering van 16 april 2013. 
 

13131313. . . . 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 burgemeester beantwoordt een vraag van de heer De Lange over diefstal van brandstof uit 
geparkeerde vrachtwagens op het bedrijventerrein Bamestra. Hij zegt dit met de politie te zullen 
opnemen. 
 
14. 14. 14. 14. Voorstel over ontvlechting Technische Dienst Beemster en Zeevang (TDBZ).Voorstel over ontvlechting Technische Dienst Beemster en Zeevang (TDBZ).Voorstel over ontvlechting Technische Dienst Beemster en Zeevang (TDBZ).Voorstel over ontvlechting Technische Dienst Beemster en Zeevang (TDBZ).    
De leden De Lange, Fabriek, Van den Berg en Zeekant brengen de fractiestandpunten naar 
voren. De heer De Lange en mevr. Van den Berg vragen een nadere toelichting op de 
herplaatsing van personeel van de TDBZ en een sociaal plan. De burgemeester beantwoordt deze 
vragen en stelt duidelijk dat het personeel van de TDBZ gelijk zal worden behandeld met het 
personeel van de gemeenten Beemster en Zeevang. 
De voorzitter concludeert dat unaniem wordt ingestemd met dit voorstel en dat dit als A-punt 
doorgaat naar de raadsvergadering van 16 april 2013. 
    
15151515. . . . Vragen aan de portefeuillehouder Vragen aan de portefeuillehouder Vragen aan de portefeuillehouder Vragen aan de portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.J.R.P.L. Dings.J.R.P.L. Dings.J.R.P.L. Dings.    
De heer De Lange heeft een uitnodiging aan de raad gemist voor de opening van het jaar Land 
van Leeghwater. Hij vraagt naar de reden hiervan. Wethouder Dings zal nagaan wat de reden 
hiervan is geweest en hij beantwoordt een vraag van mevr. Helder-Pauw over afval bij BeeJee. 
 
16161616. . . . Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden aBepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden aBepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden aBepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als Als Als Als A----punt voor de punt voor de punt voor de punt voor de 
raadsvergadering op raadsvergadering op raadsvergadering op raadsvergadering op 16 april16 april16 april16 april 2013 en als B 2013 en als B 2013 en als B 2013 en als B---- of C of C of C of C----punt voor de raadsvergadering op punt voor de raadsvergadering op punt voor de raadsvergadering op punt voor de raadsvergadering op 7 mei7 mei7 mei7 mei 2013. 2013. 2013. 2013.  
De punten 7, 8, en 9 worden als B-punten en de punten 11, 12 en 14 als A-punten aangemerkt. 
Er zijn geen C-punten. 
 
17171717....    Mededelingen (o.a. teruMededelingen (o.a. teruMededelingen (o.a. teruMededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).gkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).gkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).gkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).    

Mevr. Uitentuis meldt dat zij de Lentetour van ProDemos in Amstelveen heeft bijgewoond. Tijdens 
deze bijeenkomst is aandacht besteed aan het raadslidmaatschap en actief zijn in een politieke 
partij met het oog op de verkiezingen in 2014. De Commandeur refereert aan een bezoek aan 
boerderij Broedersbouw aan de Oostdijk en de biovergistingsinstallatie van HVC in Middenmeer. 
   
18181818. 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).... 
De heer De Lange peilt de belangstelling van de andere fracties om beleid te formuleren voor 
wonen in bijgebouwen. De overige fracties willen dit op een later moment terug laten komen. 
 
11119999. . . . Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.        
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 


