
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op 
dinsdag 27 mei 2014, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te 
Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings voorzitter
De heer M. Timmerman griffier
Mevrouw I. FidderLangerijs BPP
Mevrouw B.A.C. Jonkde Lange BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer L.D.J. Fabriek CDA (aanwezig bij de punten 1 t/m 7)

De heer J.C. de Wildt CDA (aanwezig bij de punten 8 t/m 16)

De heer G.J.M. Groot D66
Mevrouw A.M.J. Segers D66
De heer J.W.T. Smit D66
De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks
De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks
Mevrouw. M.L. van Boven VVD
Mevrouw E.J. HelderPauw VVD

Op uitnodiging aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman burgemeester
De heer G.H. Hefting wethouder BPP
Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA
De heer D.J. Butter wethouder VVD
Mevrouw E. KroeseVrolijks gemeentesecretaris

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

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet welkom de leden, de leden van het college, 
de kijkers thuis en de aanwezigen op publieke tribune, in het bijzonder de kinderen van 
de kinderraad.
Er is bericht van verhindering ingekomen van de heer Schagen.

2. Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

4. Aanbieding en behandeling van het advies van de kinderraad.
Namens de kinderraad wordt het voorstel door Jorrit Huitema aangeboden en toegelicht.
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Jens van der    Linden    beantwoordt vragen van de heer Commandeur en mevrouw 
Segers. Wethouder Hefting bedankt de kinderraad voor het initiatief en geeft aan, dat de 
kinderraad kan rekenen op een goede ambtelijke ondersteuning bij de uitvoering van dit 
project.
Mevrouw Segers, Helder en Jonk  en de heren Fabriek en De Waal en bedanken de 
kinderraad ook. Mevrouw Segers roept de kinderraad op om aan het eind van het project 
te gaan vaststellen wat de resultaten zijn geweest. 
De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich kan verenigen met het raadsvoorstel en 
dat dit als Apunt voor de raadsvergadering van 27 mei 2014 kan worden geagendeerd.

5. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 6 mei 2014.
De commissie stelt deze besluitenlijst gewijzigd vast. 
Bij agendapunt 6 wordt de tekst gewijzigd in: “Op vragen van de heren Groot en 
Commandeur en mevrouw Van Boven geven de heer Brinkman en mevrouw Kroese 
antwoord. De voorzitter stelt hierna vast dat de commissie zich kan verenigen met dit 
voorstelen dat dit agendapunt als Apunt voor de raadsvergadering van 6 mei 2014 kan 
worden geagendeerd”.

6. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman. 
De heer De Lange vraagt de mogelijkheid te onderzoeken om een loopbrug te realiseren 
over de ringvaart bij de Westdijk ter hoogte van de Hobrederweg. Bij de dorpsraad 
Westbeemster leeft deze wens ook. De heer Brinkman antwoordt, op suggestie van 
leden, dat hij hiervoor een verzoek zal laten indienen ten behoeve van het Landschap 
NoordHolland en/of het Nationaal Landschap Laag Holland.

7. Vragen aan portefeuillehouder mevrouw Zeeman
De heer De Lange vraagt op welke wijze en wanneer vanuit de kaders van de structuurvisie 

“Beemstermaat” wordt ingesproken op de evaluatie Structuurvisie / Provinciale Ruimtelijke 

Verordening. Mevrouw Segers vraagt aanvullend hierop in het kader van het 

bestemmingsplan voor het buitengebied en de reactieve aanwijzing daarop, of de wethouder 

zich in deze procedure sterk maakt voor het behoud en het versterken van de karakteristieke 

waarden van het landelijk gebied en dat zo in ISW verband zal uitdragen aan de 

Statencommissie. 

Wethouder Zeeman antwoordt in aanvulling op het gegeven schriftelijke antwoord, dat 

Beemster alle mogelijke middelen benut om ook bestuurlijk in te spreken. Daarbij gaat het 

niet over het bestemmingsplan maar als de provincie ook ruimte geeft om die erbij te 

betrekken, zal Beemster dat doen. Op 2 juni wordt in ISW verband gesproken over de 

mogelijkheid om gezamenlijk schriftelijk te reageren. Daarnaast geeft zij aan dat hetgeen 

mondeling reeds is ingebracht door Beemster zelf, ook schriftelijk zal worden ingebracht. Het 

komende bezoek van de Statencommissie aan Beemster zal worden benut om de visie en 

kritiek van Beemster te verkondigen.

De heer De Lange vraagt om een nadere schriftelijke uiteenzetting van de (inhoudelijke) 

inbreng van het college. Wethouder Zeeman antwoordt de commissie schriftelijk op de 

hoogte te houden van de verdere stappen die het college neemt.

Vervolgens stelt de voorzitter vast dat de heer Groot in het eerstkomende vergadering van 

het raadspresidium wil spreken over de procedure bij dit agendapunt.
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8. Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van een 
woning met berging op het perceel ten oosten van Noorderpad 16 te 
Zuidoostbeemster.
De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich kan verenigen met dit voorstel en dat dit 
agendapunt als Apunt voor de raadsvergadering van 27 mei 2014 kan worden 
geagendeerd.

9. Voorstel tot vaststelling van de veranderagenda voor het maatschappelijk 
beleidskader.
Wethouder Zeeman beantwoordt de vragen van mevrouw Jonk, Segers en Van Boven 
en de heren Commandeur en De Waal. Wethouder Zeeman geeft aan, dat het document 
dynamisch, in beweging is: als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven wordt de 
veranderagenda aangepast. Het document zal bij herhaling terugkomen op agenda van 
de raadscommissie. Aan dit document ligt geen bezuinigingstaakstelling ten grondslag 
maar wel de opgave om meer te kunnen doen met daarbij een herverdeling van het 
subsidiegeld, waarbij prioriteit ligt bij de preventietaken op de terreinen van de 3 
decentralisaties.
Het college zal een hersteltermijn hanteren als blijkt dat de subsidieaanvraag van de 
verenigingen en instellingen niet compleet is op 1 juni a.s.. De wethouder zal aandacht 
geven aan de oproep om een kaart te ontwikkelen waaruit blijkt waar de verenigingen en 
instellingen in het totale kader staan en hoe de verbindingen zijn. Die aandacht is er ook 
voor de oproep om meetbare effecten te benoemen en dat is mede afhankelijk van de 
nog komende voorstellen van de verenigingen en instellingen. Als dit is bepaald zal dit 
worden gecommuniceerd aan de raadscommissie.
De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich kan verenigen met dit voorstel en dat dit 
agendapunt als Apunt voor de raadsvergadering van 27 mei 2014 kan worden 
geagendeerd.
De fractie van VVD zal bij de stemming in de raadsvergadering een stemverklaring 
afleggen.
 

10.Vragen aan portefeuillehouder de heer Hefting.
Er zijn geen vragen voor de portefeuillehouder.

11. Vragen aan portefeuillehouder de heer Butter.
Op de vraag van de heer Groot antwoordt wethouder Butter bekent te zijn met de 
ontwikkelingen op het terrein van de vennootschapsbelasting. Hij komt hierop terug bij 
de behandeling van het meerjarenperspectief.

12.Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als Apunt voor de 
raadsvergadering op 27 mei 2014 en als B of Cpunt voor de raadsvergadering op 
10 juni  2014.
De punten 4, 8 en 9 zijn als Apunten aangemerkt. 

13. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
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14. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en 
bedrijven).
Er worden geen mededelingen gedaan.

15. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
Er zijn geen rondvragen.

16. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
commissievergadering van 10 juni 2014.

de voorzitter, griffier,

A.N. Commandeur M. Timmerman
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