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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     

30303030 september  september  september  september 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 L.D.J. Fabriek CDA  

De heer J.C. de Wildt CDA  

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

De heer J.W.T. Smit D66  

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

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (aanwezig bij 12 t/m 19) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (aanwezig bij 1 t/m 11) 

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

De heer J.H. Köhne VVD 

  

Op uitnodiging aanwezOp uitnodiging aanwezOp uitnodiging aanwezOp uitnodiging aanwezig:ig:ig:ig:  

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 A.N. Commandeur CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

    

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

De agenda wordt overeenkomstig het voorstel van raadspresidium, gewijzigd vastgesteld.  

    

3.3.3.3. VasVasVasVaststellen besluitenlijst van de vergadering van tstellen besluitenlijst van de vergadering van tstellen besluitenlijst van de vergadering van tstellen besluitenlijst van de vergadering van 9 september 9 september 9 september 9 september 2014.2014.2014.2014. 

De commissie stelt deze besluitenlijst gewijzigd vast: bij agendapunt 5 heeft mevrouw 

Fidder in plaats van mevrouw Jonk gesproken.  

 

4.4.4.4. Presentatie namenPresentatie namenPresentatie namenPresentatie namens de provincie Noords de provincie Noords de provincie Noords de provincie Noord----Holland over de studie van de provincie naar de Holland over de studie van de provincie naar de Holland over de studie van de provincie naar de Holland over de studie van de provincie naar de 

herstructurering van de N243 (Schermerhornerweg).herstructurering van de N243 (Schermerhornerweg).herstructurering van de N243 (Schermerhornerweg).herstructurering van de N243 (Schermerhornerweg).    

De heer Bakker, omgevingsmanager N243 van de provincie Noord-Holland geeft een 

toelichting op deze studie.  
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De heer Schagen, mevrouw Segers, mevrouw Jonk, de heer Dings en wethouder Butter 

stellen vragen aan de heer Bakker die hij beantwoordt of zal bespreken in zijn 

organisatie. Afgesproken wordt, dat de provincie bij de raadscommissie terugkomt als er 

nieuwe ontwikkelingen zijn. 

    

5.5.5.5. VVVVragen aragen aragen aragen aan portefeuillehouder an portefeuillehouder an portefeuillehouder an portefeuillehouder de heer Butterde heer Butterde heer Butterde heer Butter....    

De heer Heijmans vraagt om maatregelen tegen het foutparkeren op het Middenpad en 

bij het MFC De Boomgaard. De heer Dings vraagt naar de voortgang bij het 

herbestemmen van leegstaande ruimtes in het gemeentehuis, wat het opbrengst is 

geweest van de verkoopmanifestatie voor het woningbouwplan De Keyser en welk 

standpunt het college heeft over de eventuele aanleg van een brug over de ringvaart bij 

de Oostdijk ten behoeve van het woningbouwplan Waterrijk van de gemeente Zeevang. 

Wethouder Butter zal de genoemde verkeerspunten inbrengen in het platfom 

verkeersveiligheid. Voor het woningbouwplan De Keyser is veel belangstelling en de 

verkoop loopt. Het college staat op het standpunt dat aan de genoemde brug geen 

medewerking wordt verleend. 

Mevrouw Kroese antwoordt, dat er nog gesprekken komen en dat dit een onderwerp is 

waarvoor waarschijnlijk niet snel een oplossing zal zijn. 

     

6.6.6.6. Vragen aan portefeuillehouder mevrouw Zeeman.Vragen aan portefeuillehouder mevrouw Zeeman.Vragen aan portefeuillehouder mevrouw Zeeman.Vragen aan portefeuillehouder mevrouw Zeeman.    

Er zijn geen vragen voor de portefeuillehouder. 

    

7.7.7.7. VoorVoorVoorVoorstelstelstelstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een  tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een  tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een  tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een 

woning op het perceel Purmerenderweg 35a te Zuidoostbeemsterwoning op het perceel Purmerenderweg 35a te Zuidoostbeemsterwoning op het perceel Purmerenderweg 35a te Zuidoostbeemsterwoning op het perceel Purmerenderweg 35a te Zuidoostbeemster        

De heer Smit, mevrouw Helder, de heer De Wildt, mevrouw Fidder en de heer De Waal   

spreken in bij dit agendapunt. Wethouder Zeeman beantwoordt vragen. 

Vervolgens stelt de voorzitter vast, dat de fracties van de BPP en VVD instemmen met dit 

voorstel wat ook geldt ook voor de fracties van CDA en PvdA/GroenLinks, zij het met 

kanttekeningen. De fractie van D66 kan zich niet met dit voorstel verenigen. 

Vervolgens stelt hij vast dat dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 30 

september 2014 kan worden geagendeerd. De heer Smit zal namens de fractie van D66 

een stemverklaring afleggen. 

    

8.8.8.8. Voorstel tot het verlenenVoorstel tot het verlenenVoorstel tot het verlenenVoorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een  van planologische medewerking aan het uitbreiden van een  van planologische medewerking aan het uitbreiden van een  van planologische medewerking aan het uitbreiden van een 

ligboxenstal op het perceel Volgerweg 21 te Middenbeemster ligboxenstal op het perceel Volgerweg 21 te Middenbeemster ligboxenstal op het perceel Volgerweg 21 te Middenbeemster ligboxenstal op het perceel Volgerweg 21 te Middenbeemster     

Mevrouw Helder, de heer De Wildt, mevrouw Fidder, de heer De Waal en de heer Smit   

spreken in bij dit agendapunt. Er zijn geen vragen. Vervolgens stelt de voorzitter vast, dat 

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

raadsvergadering van 30 september 2014 kan worden geagendeerd. 

 

9.9.9.9. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het reaVoorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het reaVoorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het reaVoorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het realiseren van vijf liseren van vijf liseren van vijf liseren van vijf 

afdaken voor het opslaan van sluisdeuren op het Verloreneind te Westbeemster.afdaken voor het opslaan van sluisdeuren op het Verloreneind te Westbeemster.afdaken voor het opslaan van sluisdeuren op het Verloreneind te Westbeemster.afdaken voor het opslaan van sluisdeuren op het Verloreneind te Westbeemster.    

De heer De Wildt, mevrouw Fidder, de heer De Waal, de heer Smit en mevrouw Helder  

spreken in bij dit agendapunt. Wethouder Zeeman beantwoordt vragen en geeft aan met 

de provincie te zullen spreken maar deze dossier hierop niet te willen frustreren. 

Naar aanleiding van deze behandeling vraagt de heer Schagen om een schorsing van de 

vergadering. De voorzitter schorst de vergadering en heropent die na 5 minuten.  
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Vervolgens stelt hij vast dat dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 30 

september 2014 kan worden geagendeerd. De heer Schagen zal namens de fractie van 

de BPP een stemverklaring afleggen. 
    

10.10.10.10. VVVVragen aan portefeuillehouder de heer ragen aan portefeuillehouder de heer ragen aan portefeuillehouder de heer ragen aan portefeuillehouder de heer BrinkmanBrinkmanBrinkmanBrinkman....    

Mevrouw Segers vraagt naar de verdeelsleutel voor Beemster en Purmerend bij de kosten 

van het recreatieschap Landschap Waterland. Mevrouw Van Boven wijst op een incident 

(op 18 september) waarbij de aanrijtijd niet 15 maar 20 minuten was.  De heer Schagen 

vraagt naar het standpunt van het college over de oproep van het Rijk naar gemeenten 

om meer huisvesting voor asielzoekers te organiseren en/of in regionaal verband 

hierover wordt gesproken. De heer Dings sluit zich aan bij deze vraag aan. Verder geeft hij 

aan verontrust te zijn over signalen, dat mailverkeer met de gemeente niet goed verloopt. 

De heer Brinkman zal de vraag van mevrouw Segers schriftelijk beantwoorden.  

Op de signalering van mevrouw Van Boven zegt hij toe hiernaar onderzoek te zullen doen 

en als het inderdaad meer dan 15 minuten is dan vraagt hij om uitleg en komt hij hierop 

terug in de commissie. Huisvesting van asielzoekers is nog geen onderwerp van gesprek 

geweest mede omdat er nog geen concrete vraag is gesteld hiervoor. 

Afgesproken wordt dat de heer Dings met concrete voorbeelden zal komen over de  

afdoening van mails zodat dit kan worden onderzocht. 

 
11.11.11.11. Vragen aan portefeuillehouder de heer Vragen aan portefeuillehouder de heer Vragen aan portefeuillehouder de heer Vragen aan portefeuillehouder de heer HeftingHeftingHeftingHefting.... 

De heer De Waal refereert aan de brief van wethouder Hefting over de inhuur van 

externen bij de werkzaamheden voor de decentralisaties en vraagt in dit dossier om 

inzage in de onderliggende gegevens. Wethouder Hefting stelt dat de raad, het college 

altijd kan aanspreken op de inhoud maar hoe dat ambtelijk wordt georganiseerd, is aan 

Purmerend. De heer Dings stelt dat zijn fractie dit hoog opneemt en verzoekt dit 

onderwerp te agenderen voor een commissievergadering. De voorzitter geeft aan dat de 

heer Dings dit verzoek kan inbrengen in het raadspresidium. Aldus wordt afgesproken. 

 

12.12.12.12. t/m 15 zijn van de at/m 15 zijn van de at/m 15 zijn van de at/m 15 zijn van de agenda afgehaaldgenda afgehaaldgenda afgehaaldgenda afgehaald    

    

16.16.16.16. Bespreking van het collegeprogramma Beemster 2014Bespreking van het collegeprogramma Beemster 2014Bespreking van het collegeprogramma Beemster 2014Bespreking van het collegeprogramma Beemster 2014----2018 “Met hoofd en hart voor 2018 “Met hoofd en hart voor 2018 “Met hoofd en hart voor 2018 “Met hoofd en hart voor 

Beemster”.Beemster”.Beemster”.Beemster”.    

De fractie van BPP en PvdA/GroenLinks hebben in de raadsvergadering van 9 september 

verzocht om agendering van dit onderwerp. De voorzitter geeft eerst het woord aan de 

fracties van PvdA/GroenLinks en daarna aan de fractie van de BPP. De heer Dings en de 

heer Schagen spreken in bij dit agendapunt . Hierna spreken mevrouw Segers, mevrouw 

Van Boven en de heer Fabriek over dit agendapunt. De heer Brinkman, en de wethouders 

Hefting, Butter en Zeeman reageren op de inbreng. Na de 2e bespreekronde van dit 

onderwerp sluit de voorzitter dit agendapunt af. 

    

16.16.16.16. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

17.17.17.17. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).ouders).ouders).ouders).    

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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18.18.18.18. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 21 oktober 2014. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.M.J. Segers   M. Timmerman 


