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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     

2 december 2 december 2 december 2 december 2014201420142014, aanvang , aanvang , aanvang , aanvang 11119999....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:     

De heer N.C.M. de Lange voorzitter 

De heer M. Timmerman  griffier 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP 

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer J.C. de Wildt CDA  

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 J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

  

Op uitnodiging aanwezig:Op uitnodiging aanwezig:Op uitnodiging aanwezig: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. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris 

 
    

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening....    

De voorzitter opent de vergadering en heet welkom de leden, de leden van het college, de 

kijkers thuis en de aanwezigen op publieke tribune.        

        

2.2.2.2. Vaststelling van de ageVaststelling van de ageVaststelling van de ageVaststelling van de agenda.nda.nda.nda.    

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

    

3.3.3.3. VasVasVasVaststellen tstellen tstellen tstellen besluitenlijst van de vergadering van 21 oktober 2014.besluitenlijst van de vergadering van 21 oktober 2014.besluitenlijst van de vergadering van 21 oktober 2014.besluitenlijst van de vergadering van 21 oktober 2014.    

De commissie stelt de besluitenlijst gewijzigd vast. De zin “De heer Groot vraag of de 

portefeuillehouder wil overgaan tot een verregaande deregulering van de regels van de 

APV zoals in de gemeente Hollands-Kroon” wordt gewijzigd in “De heer Groot vraagt of de 

portefeuillehouder kennis heeft genomen van de aandacht in de media over verregaande 

deregulering van de regels van de APV zoals in de gemeente Hollands-Kroon, en vraagt of 

hij ook dergelijke voornemens heeft”.  

 

4.4.4.4. Presentatie over het effect van de Huisvestingswet 2014 op de regionale afspraken over Presentatie over het effect van de Huisvestingswet 2014 op de regionale afspraken over Presentatie over het effect van de Huisvestingswet 2014 op de regionale afspraken over Presentatie over het effect van de Huisvestingswet 2014 op de regionale afspraken over 

woonruimteverdelingwoonruimteverdelingwoonruimteverdelingwoonruimteverdeling. 

Deze presentatie wordt verzorgd door mevrouw S. van der Lelij en mevrouw M. van Ravels 

van de Stadsregio Amsterdam.    Mevrouw  Jonk, de heer Vinke, de heer Commandeur, 

wethouder Butter, de heer Groot en de heer Dings stellen vragen. 
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Mevrouw Van der Lelij geeft aan dat gemeenten tot en met 20 januari 2015 kunnen 

reageren op het in november door de regioraad vastgesteld beleidsvoorstel over dit 

onderwerp. De voorzitter bedankt de beide dames voor de presentatie. 

 

5.5.5.5. Vragen aan de portefeuillehouder D.J. ButterVragen aan de portefeuillehouder D.J. ButterVragen aan de portefeuillehouder D.J. ButterVragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter. 

De heer Vinke vraagt om een nadere toelichting op de beantwoording van de technische 

vraag nummer 2 van zijn fractie (het voordeel van € 45.000 op de tarieven 

afvalstoffenheffing en rioolheffing). Wethouder Butter zegt een schriftelijk antwoord toe. 

De heer Schagen vraagt nu daar in de media aandacht aan wordt besteed, of de 

pensioen- en uitkeringsvoorziening voor de wethouders bij Beemster adequaat is. 

Wethouder Butter zegt een schriftelijk antwoord toe. De heer Schagen vraagt aandacht 

voor de snelheidsremmende voorziening (asverlegging) in de Middenweg ter hoogte van 

de boerderij van Köhne. Hij geeft aan, dat voertuigen (soms noodgedwongen) rechtdoor 

gaan in plaats van de bocht te maken. Hij vraagt of deze voorziening (zo) moet blijven nu 

er ter hoogte van de Klaas Hogentoornlaan een verkeerstafel is aangelegd. Wethouder 

Butter geeft aan deze vraag te zullen bespreken in de werkgroep verkeer. De heer 

Schagen vraagt naar de reactie van de wethouder op de laatste informatie die zijn fractie 

heeft aangedragen over de Toekomstvisie Wegenbeheer van het Hoogheemraadschap en 

wat zijn aanpak hierbij is. Wethouder Butter antwoordt dat hij dit onderwerp nauwgezet 

volgt en hij en wethouder Zeeman hierover op 10 december spreken met de 

portefeuillehouder van het Hoogheemraadschap. De uitkomst brengt hij terug naar de 

commissie. 

 

6.6.6.6. Voorstel tot het vaststellen van belastingenverordeningen.Voorstel tot het vaststellen van belastingenverordeningen.Voorstel tot het vaststellen van belastingenverordeningen.Voorstel tot het vaststellen van belastingenverordeningen.    

De heer Vinke, de heer Schagen, de heer Commandeur, mevrouw Van Boven en de heer 

Groot reageren op het voorstel. Wethouder Butter en mevrouw Kroese beantwoorden 

vragen. Hierna stelt de voorzitter vast, dat de commissie zich met dit voorstel kan 

verenigen en dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 2 december 2014 

kan worden geagendeerd. 

 

7.7.7.7. Voorstel om in te stemmen met de financiële consequenties herontwikkeling voormalige Voorstel om in te stemmen met de financiële consequenties herontwikkeling voormalige Voorstel om in te stemmen met de financiële consequenties herontwikkeling voormalige Voorstel om in te stemmen met de financiële consequenties herontwikkeling voormalige 

Spelemei locatie.Spelemei locatie.Spelemei locatie.Spelemei locatie.    

Wethouder Butter geeft op een aantal punten een nadere toelichting op het voorstel.  

De heer Schagen, de heer Commandeur, mevrouw Helder, mevrouw Segers en de heer 

Dings reageren op het voorstel. Wethouder Butter beantwoordt vragen. 

In tweede termijn geeft de heer Dings aan, dat zijn fractie tegen het voorstel is en een 

stemverklaring zal afleggen in de raad.  

Mevrouw Segers vraagt om een schorsing. De voorzitter schorst de vergadering op 20.39 

uur en heropend die om 20.42 uur.  

Mevrouw Segers geeft aan dat ook haar fractie tegen het voorstel is en in de raad (ook) 

een stemverklaring zal afleggen. 

De voorzitter stelt hierna vast dat dit voorstel als A-punt voor de raadsvergadering van 2 

december 2014 kan worden geagendeerd waarbij de fracties van D66 en 

PvdA/GroenLinks een stemverklaring zullen afleggen. 

    

8.8.8.8. Voorstel tot de uitvoVoorstel tot de uitvoVoorstel tot de uitvoVoorstel tot de uitvoering van de accountantsdiensten voor de jaarrekening 2014.ering van de accountantsdiensten voor de jaarrekening 2014.ering van de accountantsdiensten voor de jaarrekening 2014.ering van de accountantsdiensten voor de jaarrekening 2014.    

De heer De Wildt, mevrouw Van Boven, de heer Groot, de heer Dings en mevrouw Fidder 

reageren op het voorstel.  
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Hierna stelt de voorzitter vast, dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en 

dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 2 december 2014 kan worden 

geagendeerd. 

    

9.9.9.9. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de jaarrekening Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de jaarrekening Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de jaarrekening Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de jaarrekening 

2014.2014.2014.2014.    

Mevrouw Van Boven, de heer Groot, de heer Dings, de heer Schagen en de heer De Wildt 

reageren op het voorstel. Er zijn geen vragen. Hierna stelt de voorzitter vast, dat de 

commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit agendapunt als A-punt voor de 

raadsvergadering van 2 december 2014 kan worden geagendeerd. 

    

10.10.10.10. VraVraVraVragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.gen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.gen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.gen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.    

De heer Dings, de heer De Wildt en mevrouw Van Boven stellen vragen. Wethouder 

Hefting beantwoordt de vragen en geeft op een vraag van mevrouw Van Boven aan, dat 

de commissie binnenkort een brief ontvangt met informatie over de stand van zaken van 

Baanstede. 

    

11.11.11.11. Vragen aan de portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.Vragen aan de portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.Vragen aan de portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.Vragen aan de portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.    

Mevrouw Jonk en mevrouw Van Boven stellen vragen. Burgemeester Brinkman 

beantwoordt de vragen en geeft op een vraag van mevrouw Jonk aan te zullen nagaan of 

de Veiligheidsregio bij de beoordeling in de risicoscan van het aantal vliegbewegingen er 

rekening mee heeft gehouden dat het aantal op gezette tijden hoger is dan normaal. 

 

12.12.12.12. Voorstel tot wijziging van de verordening burgerinitiatief.Voorstel tot wijziging van de verordening burgerinitiatief.Voorstel tot wijziging van de verordening burgerinitiatief.Voorstel tot wijziging van de verordening burgerinitiatief.    

De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit 

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 2 december 2014 kan worden 

geagendeerd. 

    

13.13.13.13. Voorstel tot vaststelling van de verordening rechtspositie wethouders, raadsVoorstel tot vaststelling van de verordening rechtspositie wethouders, raadsVoorstel tot vaststelling van de verordening rechtspositie wethouders, raadsVoorstel tot vaststelling van de verordening rechtspositie wethouders, raads---- en  en  en  en 

commissieleden 2014.commissieleden 2014.commissieleden 2014.commissieleden 2014.    

De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit 

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 2 december 2014 kan worden 

geagendeerd. 

    

14.14.14.14. Voorstel tot het vaststellen het preventieVoorstel tot het vaststellen het preventieVoorstel tot het vaststellen het preventieVoorstel tot het vaststellen het preventie---- en handhavingsplan 2015 en handhavingsplan 2015 en handhavingsplan 2015 en handhavingsplan 2015----2018 uitv2018 uitv2018 uitv2018 uitvoering oering oering oering 

DrankDrankDrankDrank---- en Horecawet en voorstel om kennis te nemen van de concept nota  en Horecawet en voorstel om kennis te nemen van de concept nota  en Horecawet en voorstel om kennis te nemen van de concept nota  en Horecawet en voorstel om kennis te nemen van de concept nota 

uitvoeringsregels 2014.uitvoeringsregels 2014.uitvoeringsregels 2014.uitvoeringsregels 2014.    

De heer Dings, mevrouw Jonk, de heer De Wildt, mevrouw Van Boven en mevrouw Segers 

reageren op het voorstel. Burgemeester Brinkman gaat in op de opmerkingen en 

beantwoordt vragen.  

De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich met deze voorstellen kan verenigen en dit 

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 2 december 2014 kan worden 

geagendeerd. 

 

15.15.15.15. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.    

De heer Schagen en mevrouw Van Boven stellen vragen. Wethouder Zeeman 

beantwoordt de vragen en geeft op een vraag van de heer Schagen aan bij de commissie 

te zullen terugkomen met een standpunt over de zogenaamde plattelandswoning 

(particuliere bewoning van een bedrijfswoning, wat planologisch is toegestaan). 
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16.16.16.16. Bespreken van de brief van het college d.d. 21 oktober 2014 inzake de planologische Bespreken van de brief van het college d.d. 21 oktober 2014 inzake de planologische Bespreken van de brief van het college d.d. 21 oktober 2014 inzake de planologische Bespreken van de brief van het college d.d. 21 oktober 2014 inzake de planologische 

procedure voor het perceel Middenweg 22a te Noordbeemster.procedure voor het perceel Middenweg 22a te Noordbeemster.procedure voor het perceel Middenweg 22a te Noordbeemster.procedure voor het perceel Middenweg 22a te Noordbeemster.    

Mevrouw Fidder geeft aan waarom haar fractie dit agendapunt heeft geagendeerd.  

De heer Commandeur, mevrouw Helder, de heer Smit en de heer Dings reageren hierop. 

Mevrouw Fidder reageert op de opmerkingen van de andere fracties. Wethouder Zeeman 

gaat in op de gevolgde procedure in deze zaak. Vervolgens ontstaat een discussie tussen 

mevrouw Fidder en wethouder Zeeman. De voorzitter wenst de vergadering te schorsen 

voor beraad met zijn fractie. De commissie stemt hiermee in. De voorzitter schorst de 

vergadering om 22.03 uur en heropent die op 22.05 uur. 

Mevrouw Fidder doet een slotbetoog. De heer Smit wijst erop, dat het bij dit agendapunt 

alleen gaat over de procedure en niet over de inhoud van deze zaak. De voorzitter stelt 

dat de BPP wel de gelegenheid moet hebben om bij dit agendapunt een relevant punt van 

de aanvrager te benoemen. Het inhoudelijk debat hierover in de commissie en raad volgt 

als in januari 2015 deze zaak wordt behandeld in het kader van de bestemmingsplan-

procedure.  

De heer Dings zegt moeite te hebben met wijze waarop dit agendapunt is behandeld.  

Op de vraag van de heer Smit antwoordt mevrouw Fidder dat de opmerking naar de 

wethouder over de tekst van de stukken die momenteel ter inzage liggen, als positief 

kritisch is bedoeld. De heer Smit vindt dit een goede insteek. 

Hierna sluit de voorzitter de behandeling van dit agendapunt af. 

 

17.17.17.17. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

18.18.18.18. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).    

De heer Dings stelt voor om een opiniërend discussie te houden over de rol van de  

gemeente bij de toestroom van vluchtelingen.  

De commissie besluit om het raadspresidium hierover een voorstel te laten doen. 

 

19.19.19.19. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 22.13 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 16 december 2014. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven   M. Timmerman 


