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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     

21 oktober 21 oktober 21 oktober 21 oktober 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:     

Mevrouw A.M.J. Segers voorzitter 

De heer M. Timmerman  griffier 

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

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

De heer N.C.M. de Lange 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 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans 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. 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 

  

Afwezig met kennisgevingAfwezig met kennisgevingAfwezig met kennisgevingAfwezig met kennisgeving::::     

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

De heer L.D.J. Fabriek CDA  

 
    

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. 

 

Er is bericht van verhindering ingekomen van de heren Dings en Fabriek.        

        

2.2.2.2. Vaststelling van de agenda.Vaststelling van de agenda.Vaststelling van de agenda.Vaststelling van de agenda.    

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

    

3.3.3.3. VasVasVasVastststststellen besluitenlijst van de vergaderingtellen besluitenlijst van de vergaderingtellen besluitenlijst van de vergaderingtellen besluitenlijst van de vergaderingen en en en van van van van 30 30 30 30 september september september september 2014201420142014 en 7 oktober  en 7 oktober  en 7 oktober  en 7 oktober 

2014201420142014.... 

De commissie stelt deze besluitenlijsten ongewijzigd vast. 

 
4.4.4.4. VVVVragen aan portefeuillehouder de heer Brinkman.ragen aan portefeuillehouder de heer Brinkman.ragen aan portefeuillehouder de heer Brinkman.ragen aan portefeuillehouder de heer Brinkman.    

De heer De Lange vraagt wanneer de commissie kan spreken over het onderwerp 

handhaving verkeersveiligheid, zoals in het verleden periodiek werd gedaan.  
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De heer Brinkman verwijst naar agendapunt 5 als het gaat om handhaving. De voorzitter 

stelt voor om dit ook zo te doen. 

De heer Groot vraagt of de portefeuillehouder wil overgaan tot een verregaande 

deregulering van de regels van de APV zoals in de gemeente Hollands-Kroon. De heer 

Brinkman vindt dit te ver gaan.  

De heer Brinkman deelt verder mede, dat de eerdere vraag over de mogelijkheid van 

loopbrug over de ringvaart bij de Westdijk ter hoogte van de Hobrederweg in onderzoek is. 

De commissie wordt over de resultaten hiervan schriftelijk geinformeerd waarna daarover 

gesproken kan worden. 

 
5.5.5.5. Jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van politie en brandweer over de taakuiJaarlijks overleg met vertegenwoordigers van politie en brandweer over de taakuiJaarlijks overleg met vertegenwoordigers van politie en brandweer over de taakuiJaarlijks overleg met vertegenwoordigers van politie en brandweer over de taakuitvoering. tvoering. tvoering. tvoering. 

Tevens kennis nemen van het concept van het Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid Tevens kennis nemen van het concept van het Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid Tevens kennis nemen van het concept van het Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid Tevens kennis nemen van het concept van het Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 
2015201520152015----2018 van de gemeenten, openbaar ministerie en politie in de eenheid Noord2018 van de gemeenten, openbaar ministerie en politie in de eenheid Noord2018 van de gemeenten, openbaar ministerie en politie in de eenheid Noord2018 van de gemeenten, openbaar ministerie en politie in de eenheid Noord----
Holland.Holland.Holland.Holland.    

Bij de behandeling van dit agendapunt geven de heren N.P.M. van Diepen namens de 

politie en D. Siebeling namens de brandweer een korte presentatie. 

De heer De Lange, de heer Commandeur, mevrouw Helder en de heer Groot stellen 

vragen. De heer Brinkman geeft bij de beantwoording aan, te zullen nagaan of nog steeds 

geldt, dat handhaving van 30 km zone alleen mogelijk is als de gemeente die wegen ook 

daadwerkelijk als 30 km wegen heeft ingericht. De cijfers over het aantal ongevallen op 

met name de binnenwegen in de gemeente zullen beschikbaar worden gesteld. 

Het lokaal integraal veiligheidsplan is de lokale invulling van dit integraal 

meerjarenbeleidsplan. Over de voortgang in de uitvoering van dit lokale plan zal jaarlijks 

met de commissie worden gesproken. De lokale thema’s van dit plan komen dus nog 

terug bij deze komende bespreking in de commissie. 

De voorzitter stelt hierna vast dat het integraal meerjarenbeleidsplan als A-punt voor de 

raadsvergadering van 21 oktober 2014 kan worden geagendeerd met als voorstel om 

hiervan kennis te nemen. 

  
6.6.6.6. Vragen aan de portefeuillehouder D.J.Vragen aan de portefeuillehouder D.J.Vragen aan de portefeuillehouder D.J.Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter Butter Butter Butter. 

De heer De Waal vraagt of er verkeersmaatregelen gaan komen op het marktplein in 

kader van de uitvoering van de marktvisie, nu het nieuwe restaurant aan de Middenweg 

de voltooiing nadert 

De heer De Lange vraagt wat er nog meer wordt gedaan aan de verkeersregelinstallatie 

bij de kruising Hobrederweg/Middenweg, nu die ondanks aanpassingen nog niet 

functioneert. 

De heer Commandeur vraagt (voor de 3e keer) of de  redactionele fouten in de 

kennisgeving van de NAM in de Binnendijks van 14/15 juni juridische consequenties 

zouden kunnen hebben en of de gemeente zich heeft ingedekt voor het geval er 

verzakkingen zouden ontstaan door de gasboringen.   

De heer De Wildt vraagt naar de voortgang van het onderzoek tot de realisatie van een 

fietspad ter hoogte van de boerderij van Köhne naar het woningbouwplan De Keyser te 

Middenbeemster. 

Wethouder Butter antwoordt dat in de te bespreken uitvoeringsplannen van het 

gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) aandacht is voor de parkeerproblematiek 

op het marktplein. Op zeer korte termijn worden de laatste technische aanpassingen 

gedaan aan de verkeersregelinstallatie (plaatsen software). Op de vraag van de heer 

Commandeur volgt een antwoord. Het door de heer De Wildt genoemde fietspad is 

toegevoegd aan de eerdergenoemde uitvoeringsplannen en komt voor bespreking 

daarvan terug bij de commissie. 
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7.7.7.7. Voorstel om kennis te nemen van de 2Voorstel om kennis te nemen van de 2Voorstel om kennis te nemen van de 2Voorstel om kennis te nemen van de 2eeee voortgangsrapportage Vastgoed voortgangsrapportage Vastgoed voortgangsrapportage Vastgoed voortgangsrapportage Vastgoed---- en  en  en  en 
Accommodatiebeleid.Accommodatiebeleid.Accommodatiebeleid.Accommodatiebeleid.    

Mevrouw Jonk, de heer Commandeur, mevrouw Helder en de heer Groot reageren op het 

voorstel. Wethouder Butter gaat in op de opmerkingen en beantwoordt de vragen. De 

volgende voortgangsrapportage zal begin 2015 zijn. Hij meldt ook dat voor de locatie De 

Bonte Klaver momenteel ambtelijk een locatiestudie wordt gemaakt waarover de 

commissie, na bespreking met Bamestra Projecten, informatie zal ontvangen.  

De voorzitter stelt hierna vast dat de 2e voortgangsrapportage als A-punt voor de 

raadsvergadering van 21 oktober 2014 kan worden geagendeerd met als voorstel om 

hiervan kennis te nemen. 
    
8.8.8.8. VrVrVrVragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.agen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.agen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.agen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.    

De heer De Wildt vraagt of er inmiddels een oplossing is voor het 2e parkeerterrein bij Fort 

Resort Beemster aan de Nekkerweg. Wethouder Zeeman antwoordt dat die oplossing er 

nog niet is en dat de gemeente hierover aanhoudend in gesprek is met de ondernemer. 

    

9.9.9.9. Voorstel tot de realisatie van speelvoorzieningen in de kern Zuidoostbeemster. Voorstel tot de realisatie van speelvoorzieningen in de kern Zuidoostbeemster. Voorstel tot de realisatie van speelvoorzieningen in de kern Zuidoostbeemster. Voorstel tot de realisatie van speelvoorzieningen in de kern Zuidoostbeemster.     

De heer Commandeur, mevrouw Helder, de heer Heijmans, de heer De Waal en mevrouw 

Fidder reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman gaat in op de opmerkingen en 

beantwoordt vragen. De exacte locatie van de speelplek aan de Dirk Dekkerstraat komt 

op korte termijn voor bespreking terug in de commissie.  

De voorzitter vraagt of dit voorstel als A-punt door kan gaan naar de aansluitende 

raadsvergadering. BPP, PvdA/GroenLinks en VVD zijn hiermee akkoord. De heer 

Commandeur geeft aan dat dit ook geldt voor het CDA die dan een stemverklaring zal 

afleggen. De heer Groot vraagt om schorsing. De voorzitter schorst de vergadering om 

21.10 uur en heropent de vergadering om 21.15 uur. De heer Groot geeft aan ook 

akkoord te zijn met het voorstel om dit als A-punt door te laten gaan. Hij zal een 

stemverklaring afleggen. 

De voorzitter stelt hierna vast dat dit voorstel als A-punt voor de raadsvergadering van 21 

oktober 2014 kan worden geagendeerd waarbij de fracties van het CDA en D66 een 

stemverklaring zullen afleggen en met met inachtneming van de wijziging dat nog geen 

besluit wordt genomen over de exacte locatie van de speelplek aan de Dirk Dekkerstraat. 

    

10.10.10.10. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.    

De heer De Waal vraagt met betrekking tot het nieuwe stelsel voor passend onderwijs, 

hoe per 1 januari 2015 lokaal de bekostiging zal zijn voor renovatie en 

levensduurverlenend onderhoud van de schoolgebouwen. Wethouder Hefting stelt voor 

om deze vraag als technische vraag te stellen over de begroting tijdens de daarvoor 

bestemde bijeenkomst. 

 

11.11.11.11. Voorstel om in te stemmen met de scenariokeuze detacheringopgave BaanStede en te Voorstel om in te stemmen met de scenariokeuze detacheringopgave BaanStede en te Voorstel om in te stemmen met de scenariokeuze detacheringopgave BaanStede en te Voorstel om in te stemmen met de scenariokeuze detacheringopgave BaanStede en te 

reageren op de door BaanStede areageren op de door BaanStede areageren op de door BaanStede areageren op de door BaanStede aangeboden begrotingsstukken.angeboden begrotingsstukken.angeboden begrotingsstukken.angeboden begrotingsstukken.    

Mevrouw Van Boven, de heer Heijmans, de heer De Waal, de heer Schagen en de heer De 

Wildt reageren op het voorstel. Wethouder Hefting vraagt om schorsing. De voorzitter 

schorst de vergadering om 21.40 uur en heropent de vergadering om 21.47 uur. 

Wethouder Hefting gaat in op de opmerkingen. Hij zegt daarbij toe, dat de commissie voor 

het einde van 2014 door hem wordt geinformeerd over de definitieve besluitvorming door 

het bestuur van BaanStede en de ontwikkelingen tot dat moment. 

Mevrouw Van Boven, de heer Heijmans, de heer De Waal, de heer Schagen en de heer De 

Wildt reageren hierop in 2e ronde. Daarop reageert wethouder Hefting. 
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De voorzitter vraagt hierna of dit voorstel als A-punt door kan gaan naar de aansluitende 

raadsvergadering.. Het CDA, D66 en de VVD zijn hiermee akkoord. De heer Schagen geeft 

aan dat dit ook geldt voor de BPP die dan een stemverklaring zal afleggen. De heer De 

Waal vraagt om schorsing. De voorzitter schorst de vergadering om 22.13 uur en 

heropent de vergadering om 22.15 uur. De heer De Waal geeft aan ook akkoord te zijn 

met het voorstel om dit als A-punt door te laten gaan. Er zal een stemverklaring worden 

afgelegd. De voorzitter stelt hierna vast dat dit voorstel als A-punt voor de 

raadsvergadering van 21 oktober 2014 kan worden geagendeerd waarbij de fracties van 

de BPP en PvdA/GroenLinks  een stemverklaring zullen afleggen. 

    

De commissie stemt vervolgens in met het ordevoorstel van de voorzitter om de agenda 

van deze vergadering af te handelen ondanks de uitloop in tijd. 

    

12.12.12.12. Voorstel om in te stemmen met de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de Voorstel om in te stemmen met de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de Voorstel om in te stemmen met de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de Voorstel om in te stemmen met de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 

Participatiewet per 1 januari 2015.Participatiewet per 1 januari 2015.Participatiewet per 1 januari 2015.Participatiewet per 1 januari 2015.    

De heer Heijmans, de heer Vinke, mevrouw Jonk, de heer Commandeur en mevrouw Van 

Boven reageren op het voorstel. Wethouder Hefting gaat in op de opmerkingen. Hij geeft 

aan dat hij, zoals ook toegezegd bij de onderwerpen jeugdhulp en maatschappelijke 

ondersteuning, de commissie periodiek zal rapporteren over de ontwikkelingen. 

De voorzitter stelt hierna vast dat dit voorstel als A-punt voor de raadsvergadering van 21 

oktober 2014 kan worden geagendeerd    

 

13.13.13.13. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    

De commissie besluit de brief van 18 september 2014 van wethouder Butter over de 

oproep tot het instellen van een platform voor verkeersveiligheid, voor kennisgeving aan 

te nemen. 

De heer De Lange tekent hierbij aan, dat de brief geen antwoord geeft op zijn vraag en 

dat zijn fractie hierop terugkomt. 

 

14.14.14.14. 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).    

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

15.15.15.15. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 2 december 2014. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 


