
Besluitenlijst vergadering raadscommissie 7-10-2014    blz. 1 van 2 

Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst van de van de van de van de (extra) (extra) (extra) (extra) openbare vergadering van de openbare vergadering van de openbare vergadering van de openbare vergadering van de raadscoraadscoraadscoraadscommissie,mmissie,mmissie,mmissie,    gehouden op gehouden op gehouden op gehouden op dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag     

7 oktober 7 oktober 7 oktober 7 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:     

De heer J.R.P.L. Dings 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 A.N. Commandeur CDA 

De heer L.D.J. Fabriek CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw A.M.J. Segers 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 G.H. Hefting wethouder BPP 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris 

  

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

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer J.W.T. Smit D66  

    

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening....    

De voorzitter opent de vergadering en heet welkom de leden, wethouder Hefting, de 

gemeentesecretaris, de kijkers thuis en de aanwezigen op publieke tribune. 

Er is bericht van verhindering ingekomen van de heren Schagen en Smit. 

    

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. VVVVoorstel oorstel oorstel oorstel tot het vaststellen van htot het vaststellen van htot het vaststellen van htot het vaststellen van het beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”. 

Mevrouw Segers, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Fidder en de heer Vinke   

spreken in bij dit agendapunt.  

Naar aanleiding van deze 1e bespreekronde schorst de voorzitter de vergadering om 20.10 uur op 

verzoek van de wethouder. De voorzitter heropent de vergadering om 20.30 uur.  

Wethouder Hefting beantwoordt vragen en gaat in op benoemde aandachtspunten. Hij zegt toe de 

raadscommissie te zullen meenemen in het het transformatieproces. Dit zal een proces van 

maanden/jaren zijn. De informatie aan de raadscommissie over dit proces zal tekstueel zijn. De 

cijfermatige informatie wordt verstrekt via de P&C cyclus. De wethouder noemt hierbij specifiek de 

bestuursrapportage. 

Met inachtneming van deze toezegging geven mevrouw Segers, mevrouw Van Boven, de heer 

Commandeur en mevrouw Fidder in de 2e bespreekronde aan akkoord te gaan met het 

voorliggende beleidsplan. De heer Vinke geeft aan dat het ontstaan van een wachtlijst door een 

budgettair tekort voor zijn fractie niet aanvaardbaar is. Wethouder Hefting zegt toe de 

raadscommissie voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp in de raad (21 oktober 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie 7-10-2014    blz. 2 van 2 

2014) een brief te zullen sturen waarin de thans onderkende risico’s bij dit onderwerp zijn 

benoemd en is aangegeven hoe daar mee zal worden omgegaan. 

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

    

4.4.4.4. Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.    

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers 

spreken in bij dit agendapunt.  

Naar aanleiding van deze 1e bespreekronde schorst de voorzitter de vergadering om 21.50 uur op 

verzoek van de wethouder. De voorzitter heropent de vergadering om 22.00 uur.  

Wethouder Hefting beantwoordt vragen en gaat in op benoemde aandachtspunten. Hij geeft aan 

dat zijn toezegging bij het voorgaande agendapunt over het meenemen/informeren van de 

raadscommissie, ook voor dit onderwerp geldt. 

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers 

geven in de 2e bespreekronde aan akkoord te gaan met het voorliggende beleidsplan. 

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

5.5.5.5. Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.    

De heer Commandeur, mevrouw Fidder en de heer Vinke, mevrouw Segers en mevrouw Van 

Boven geven aan akkoord te zijn met dit voorstel.    

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

6.6.6.6. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.    

Mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers, mevrouw Van Boven en de heer 

Commandeur geven aan akkoord te zijn met dit voorstel.    

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

7.7.7.7. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouder).r).r).r).    

De heer De Lange vraagt de fracties van D66, VVD en het CDA nog te reageren op zijn oproep van 

9 september om de dialoog aan te gaan met de provincie over de verschillen in beleidsopvatting 

bij een aantal onderwerpen. De voorzitter stelt voor om de standpunten hierover te bespreken in 

de vergadering van 4 november 2014 van het raadspresidium. 

 

8.8.8.8. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 21 oktober 2014. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.M.J. Segers   M. Timmerman 
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bij een aantal onderwerpen. De voorzitter stelt voor om de standpunten hierover te bespreken in 

de vergadering van 4 november 2014 van het raadspresidium. 

 

8.8.8.8. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 21 oktober 2014. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.M.J. Segers   M. Timmerman 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie 7-10-2014    blz. 1 van 2 

Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst van de van de van de van de (extra) (extra) (extra) (extra) openbare vergadering van de openbare vergadering van de openbare vergadering van de openbare vergadering van de raadscoraadscoraadscoraadscommissie,mmissie,mmissie,mmissie,    gehouden op gehouden op gehouden op gehouden op dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag     

7 oktober 7 oktober 7 oktober 7 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:     

De heer J.R.P.L. Dings 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 A.N. Commandeur CDA 

De heer L.D.J. Fabriek CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw A.M.J. Segers 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 G.H. Hefting wethouder BPP 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris 

  

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

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer J.W.T. Smit D66  

    

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening....    

De voorzitter opent de vergadering en heet welkom de leden, wethouder Hefting, de 

gemeentesecretaris, de kijkers thuis en de aanwezigen op publieke tribune. 

Er is bericht van verhindering ingekomen van de heren Schagen en Smit. 

    

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. VVVVoorstel oorstel oorstel oorstel tot het vaststellen van htot het vaststellen van htot het vaststellen van htot het vaststellen van het beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”. 

Mevrouw Segers, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Fidder en de heer Vinke   

spreken in bij dit agendapunt.  

Naar aanleiding van deze 1e bespreekronde schorst de voorzitter de vergadering om 20.10 uur op 

verzoek van de wethouder. De voorzitter heropent de vergadering om 20.30 uur.  

Wethouder Hefting beantwoordt vragen en gaat in op benoemde aandachtspunten. Hij zegt toe de 

raadscommissie te zullen meenemen in het het transformatieproces. Dit zal een proces van 

maanden/jaren zijn. De informatie aan de raadscommissie over dit proces zal tekstueel zijn. De 

cijfermatige informatie wordt verstrekt via de P&C cyclus. De wethouder noemt hierbij specifiek de 

bestuursrapportage. 

Met inachtneming van deze toezegging geven mevrouw Segers, mevrouw Van Boven, de heer 

Commandeur en mevrouw Fidder in de 2e bespreekronde aan akkoord te gaan met het 

voorliggende beleidsplan. De heer Vinke geeft aan dat het ontstaan van een wachtlijst door een 

budgettair tekort voor zijn fractie niet aanvaardbaar is. Wethouder Hefting zegt toe de 

raadscommissie voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp in de raad (21 oktober 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie 7-10-2014    blz. 2 van 2 

2014) een brief te zullen sturen waarin de thans onderkende risico’s bij dit onderwerp zijn 

benoemd en is aangegeven hoe daar mee zal worden omgegaan. 

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

    

4.4.4.4. Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.    

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers 

spreken in bij dit agendapunt.  

Naar aanleiding van deze 1e bespreekronde schorst de voorzitter de vergadering om 21.50 uur op 

verzoek van de wethouder. De voorzitter heropent de vergadering om 22.00 uur.  

Wethouder Hefting beantwoordt vragen en gaat in op benoemde aandachtspunten. Hij geeft aan 

dat zijn toezegging bij het voorgaande agendapunt over het meenemen/informeren van de 

raadscommissie, ook voor dit onderwerp geldt. 

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers 

geven in de 2e bespreekronde aan akkoord te gaan met het voorliggende beleidsplan. 

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

5.5.5.5. Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.    

De heer Commandeur, mevrouw Fidder en de heer Vinke, mevrouw Segers en mevrouw Van 

Boven geven aan akkoord te zijn met dit voorstel.    

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

6.6.6.6. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.    

Mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers, mevrouw Van Boven en de heer 

Commandeur geven aan akkoord te zijn met dit voorstel.    

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

7.7.7.7. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouder).r).r).r).    

De heer De Lange vraagt de fracties van D66, VVD en het CDA nog te reageren op zijn oproep van 

9 september om de dialoog aan te gaan met de provincie over de verschillen in beleidsopvatting 

bij een aantal onderwerpen. De voorzitter stelt voor om de standpunten hierover te bespreken in 

de vergadering van 4 november 2014 van het raadspresidium. 

 

8.8.8.8. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 21 oktober 2014. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.M.J. Segers   M. Timmerman 
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Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:     

De heer J.R.P.L. Dings 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 A.N. Commandeur CDA 

De heer L.D.J. Fabriek CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw A.M.J. Segers 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 G.H. Hefting wethouder BPP 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris 

  

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

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer J.W.T. Smit D66  

    

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening....    

De voorzitter opent de vergadering en heet welkom de leden, wethouder Hefting, de 

gemeentesecretaris, de kijkers thuis en de aanwezigen op publieke tribune. 

Er is bericht van verhindering ingekomen van de heren Schagen en Smit. 

    

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. VVVVoorstel oorstel oorstel oorstel tot het vaststellen van htot het vaststellen van htot het vaststellen van htot het vaststellen van het beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”. 

Mevrouw Segers, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Fidder en de heer Vinke   

spreken in bij dit agendapunt.  

Naar aanleiding van deze 1e bespreekronde schorst de voorzitter de vergadering om 20.10 uur op 

verzoek van de wethouder. De voorzitter heropent de vergadering om 20.30 uur.  

Wethouder Hefting beantwoordt vragen en gaat in op benoemde aandachtspunten. Hij zegt toe de 

raadscommissie te zullen meenemen in het het transformatieproces. Dit zal een proces van 

maanden/jaren zijn. De informatie aan de raadscommissie over dit proces zal tekstueel zijn. De 

cijfermatige informatie wordt verstrekt via de P&C cyclus. De wethouder noemt hierbij specifiek de 

bestuursrapportage. 

Met inachtneming van deze toezegging geven mevrouw Segers, mevrouw Van Boven, de heer 

Commandeur en mevrouw Fidder in de 2e bespreekronde aan akkoord te gaan met het 

voorliggende beleidsplan. De heer Vinke geeft aan dat het ontstaan van een wachtlijst door een 

budgettair tekort voor zijn fractie niet aanvaardbaar is. Wethouder Hefting zegt toe de 

raadscommissie voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp in de raad (21 oktober 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie 7-10-2014    blz. 2 van 2 

2014) een brief te zullen sturen waarin de thans onderkende risico’s bij dit onderwerp zijn 

benoemd en is aangegeven hoe daar mee zal worden omgegaan. 

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

    

4.4.4.4. Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.    

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers 

spreken in bij dit agendapunt.  

Naar aanleiding van deze 1e bespreekronde schorst de voorzitter de vergadering om 21.50 uur op 

verzoek van de wethouder. De voorzitter heropent de vergadering om 22.00 uur.  

Wethouder Hefting beantwoordt vragen en gaat in op benoemde aandachtspunten. Hij geeft aan 

dat zijn toezegging bij het voorgaande agendapunt over het meenemen/informeren van de 

raadscommissie, ook voor dit onderwerp geldt. 

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers 

geven in de 2e bespreekronde aan akkoord te gaan met het voorliggende beleidsplan. 

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

5.5.5.5. Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.    

De heer Commandeur, mevrouw Fidder en de heer Vinke, mevrouw Segers en mevrouw Van 

Boven geven aan akkoord te zijn met dit voorstel.    

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

6.6.6.6. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.    

Mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers, mevrouw Van Boven en de heer 

Commandeur geven aan akkoord te zijn met dit voorstel.    

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

7.7.7.7. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouder).r).r).r).    

De heer De Lange vraagt de fracties van D66, VVD en het CDA nog te reageren op zijn oproep van 

9 september om de dialoog aan te gaan met de provincie over de verschillen in beleidsopvatting 

bij een aantal onderwerpen. De voorzitter stelt voor om de standpunten hierover te bespreken in 

de vergadering van 4 november 2014 van het raadspresidium. 

 

8.8.8.8. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 21 oktober 2014. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.M.J. Segers   M. Timmerman 
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Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:     

De heer J.R.P.L. Dings 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 A.N. Commandeur CDA 

De heer L.D.J. Fabriek CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw A.M.J. Segers 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 G.H. Hefting wethouder BPP 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris 

  

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

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer J.W.T. Smit D66  

    

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening....    

De voorzitter opent de vergadering en heet welkom de leden, wethouder Hefting, de 

gemeentesecretaris, de kijkers thuis en de aanwezigen op publieke tribune. 

Er is bericht van verhindering ingekomen van de heren Schagen en Smit. 

    

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. VVVVoorstel oorstel oorstel oorstel tot het vaststellen van htot het vaststellen van htot het vaststellen van htot het vaststellen van het beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”.et beleidsplan jeugdhulp “Zorg voor Jeugd in Beemster”. 

Mevrouw Segers, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Fidder en de heer Vinke   

spreken in bij dit agendapunt.  

Naar aanleiding van deze 1e bespreekronde schorst de voorzitter de vergadering om 20.10 uur op 

verzoek van de wethouder. De voorzitter heropent de vergadering om 20.30 uur.  

Wethouder Hefting beantwoordt vragen en gaat in op benoemde aandachtspunten. Hij zegt toe de 

raadscommissie te zullen meenemen in het het transformatieproces. Dit zal een proces van 

maanden/jaren zijn. De informatie aan de raadscommissie over dit proces zal tekstueel zijn. De 

cijfermatige informatie wordt verstrekt via de P&C cyclus. De wethouder noemt hierbij specifiek de 

bestuursrapportage. 

Met inachtneming van deze toezegging geven mevrouw Segers, mevrouw Van Boven, de heer 

Commandeur en mevrouw Fidder in de 2e bespreekronde aan akkoord te gaan met het 

voorliggende beleidsplan. De heer Vinke geeft aan dat het ontstaan van een wachtlijst door een 

budgettair tekort voor zijn fractie niet aanvaardbaar is. Wethouder Hefting zegt toe de 

raadscommissie voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp in de raad (21 oktober 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie 7-10-2014    blz. 2 van 2 

2014) een brief te zullen sturen waarin de thans onderkende risico’s bij dit onderwerp zijn 

benoemd en is aangegeven hoe daar mee zal worden omgegaan. 

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

    

4.4.4.4. Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.tot het vaststellen van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.    

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers 

spreken in bij dit agendapunt.  

Naar aanleiding van deze 1e bespreekronde schorst de voorzitter de vergadering om 21.50 uur op 

verzoek van de wethouder. De voorzitter heropent de vergadering om 22.00 uur.  

Wethouder Hefting beantwoordt vragen en gaat in op benoemde aandachtspunten. Hij geeft aan 

dat zijn toezegging bij het voorgaande agendapunt over het meenemen/informeren van de 

raadscommissie, ook voor dit onderwerp geldt. 

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers 

geven in de 2e bespreekronde aan akkoord te gaan met het voorliggende beleidsplan. 

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

5.5.5.5. Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van Voorstel tot het vaststellen van de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.de verordening Jeugdhulp Beemster 2015.    

De heer Commandeur, mevrouw Fidder en de heer Vinke, mevrouw Segers en mevrouw Van 

Boven geven aan akkoord te zijn met dit voorstel.    

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

6.6.6.6. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.Voorstel tot het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.    

Mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers, mevrouw Van Boven en de heer 

Commandeur geven aan akkoord te zijn met dit voorstel.    

De voorzitter sluit deze bespreking af met de mededeling, dat dit onderwerp geagendeerd staat 

als B-punt voor de raadsvergadering van 21 oktober 2014. 

 

7.7.7.7. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehoudeRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouder).r).r).r).    

De heer De Lange vraagt de fracties van D66, VVD en het CDA nog te reageren op zijn oproep van 

9 september om de dialoog aan te gaan met de provincie over de verschillen in beleidsopvatting 

bij een aantal onderwerpen. De voorzitter stelt voor om de standpunten hierover te bespreken in 

de vergadering van 4 november 2014 van het raadspresidium. 

 

8.8.8.8. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 21 oktober 2014. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.M.J. Segers   M. Timmerman 


