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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     

9 september 9 september 9 september 9 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:     

Mevrouw M.L. van Boven 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 L.D.J. Fabriek CDA (aanwezig bij de punten 1 t/m 5) 

De heer J.C. de Wildt CDA (aanwezig bij de punten  6t/m 14) 

De heer G.J.M. Groot 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 de punt 9) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (aanwezig bij de punten 1 t/m 8 en 10 t/m 14) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

De heer J.H. Köhne 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 agenda.Vaststelling van de agenda.Vaststelling van de agenda.Vaststelling van de agenda.    

De agenda wordt op verzoek van wethouder Hefting gewijzigd. Agendapunt 6 wordt 

agendapunt 11a..  

    

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 24242424 juni  juni  juni  juni 2014.2014.2014.2014. 

De commissie stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4.4.4.4. Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder mevrouw Zeemanmevrouw Zeemanmevrouw Zeemanmevrouw Zeeman....    

Wethouder Zeeman deelt mede, dat het college geen voorstel aan de raad zal doen om te 

komen tot de vaststelling van een verordening op de Wet geurhinder en veehouderij. De 

fractie van BPP had in 2013 hierom gevraagd. Het college geeft geen prioriteit hieraan 

afgezet tegen andere zaken en de beschikbare capaciteit. De heer De Lange geeft aan 

dat dit een vraag was van in ieder geval de meerderheid van de commissie. Zijn fractie 

komt op dit onderwerp terug. 
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5.5.5.5. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realiVoorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realiVoorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realiVoorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een satie van een satie van een satie van een 

kinderdagverblijf op het perceel Middenweg 77 te Middenbeemster.kinderdagverblijf op het perceel Middenweg 77 te Middenbeemster.kinderdagverblijf op het perceel Middenweg 77 te Middenbeemster.kinderdagverblijf op het perceel Middenweg 77 te Middenbeemster.    

De heer Dings, mevrouw Jonk, de heer Fabriek, mevrouw Helder en de heer Smit spreken 

in bij dit agendapunt. Wethouder Zeeman beantwoordt vragen van de heer Smit. 

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

en dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 9 september 2014 kan 

worden geagendeerd. 

    

6.6.6.6. VVVVragen aan portefeuillehouder de heer Hefting.ragen aan portefeuillehouder de heer Hefting.ragen aan portefeuillehouder de heer Hefting.ragen aan portefeuillehouder de heer Hefting.    

(Dit is gewijzigd in agendapunt 11a). 

    

7.7.7.7. Vragen aan portefeuillehouder de heer Brinkman.Vragen aan portefeuillehouder de heer Brinkman.Vragen aan portefeuillehouder de heer Brinkman.Vragen aan portefeuillehouder de heer Brinkman. 

De heer De Lange en mevrouw Helder vragen naar het verloop van de Beemster 

Feestweek vanuit de invalshoek openbare orde en veiligheid.  

De heer De Lange vraagt  naar de status van zijn voorstel om een loopbrug over de 

ringvaart bij de Westdijk ter hoogte van de Hobrederweg te laten realiseren.  

De heer Commandeur vraagt naar de visie van het college op de huidige rol van het ISW 

in het bestuursproces. De heren De Wildt en Dings vragen hoe de controle op de naleving 

van de nieuwe leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank tijdens de Beemster Feestweek 

is verlopen. De heer Dings vraagt dit ook voor de kortebaandraverij van 28 augustus. 

Burgemeester Brinkman antwoordt, dat over de rol die ook de horeca heeft bij de 

naleving van de nieuwe leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank, vooraf afspraken zijn 

gemaakt waaraan de horeca zich ook heeft gehouden. Tijdens de Beemster Feestweek 

en de kortebaandraverij hebben steekproefsgewijs controles plaatsgevonden. Daarbij is 

een enkele overtreding geconstateerd waarop vervolging lastig was.  

Het realiseren van de loopbrug heeft de aandacht. Hij komt hierop terug. 

Het ISW zal worden omgevormd tot een zeer compacte bestuurlijke organisatie met als 

doel om een platform te zijn voor bestuurlijke afstemming tussen portefeuillehouders van 

de deelnemende gemeenten. Het ISW blijft dus bestaan. 

    

8.8.8.8. Voorstel tot het benoemen van leden van de rekenkamercommissie.Voorstel tot het benoemen van leden van de rekenkamercommissie.Voorstel tot het benoemen van leden van de rekenkamercommissie.Voorstel tot het benoemen van leden van de rekenkamercommissie.    

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

Dings spreken in bij dit agendapunt.  

De voorzitter stelt vast dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit als A-

punt voor de raadsvergadering van 9 september 2014 kan worden geagendeerd. 

 

9.9.9.9. Voorstel om in te stemmen met de beëindiging vVoorstel om in te stemmen met de beëindiging vVoorstel om in te stemmen met de beëindiging vVoorstel om in te stemmen met de beëindiging van de bestuursovereenkomst Land van an de bestuursovereenkomst Land van an de bestuursovereenkomst Land van an de bestuursovereenkomst Land van 

Leeghwater per 1 januari 2015.Leeghwater per 1 januari 2015.Leeghwater per 1 januari 2015.Leeghwater per 1 januari 2015.    

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

Lange spreken in bij dit agendapunt. Burgemeester Brinkman gaat hierop in en 

beantwoordt vragen van de leden Helder en Vinke.  

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

en dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 9 september 2014 kan 

worden geagendeerd. 

 

10.10.10.10. Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder Vragen aan portefeuillehouder de heer Butter.de heer Butter.de heer Butter.de heer Butter. 

Wethouder Butter doet mededelingen over de ervaringen van het college bij de recente 

behandeling van de beroepzaak bij de Raad van State over de realisatie van woningbouw 

in Zuidoostbeemster en over de voortgang en urgentie bij de geconstateerde 
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verkeersonveilige situatie voor fietsers door het niet goed functioneren van de 

verkeerslichtinstallatie bij de kruising Hobrederweg/Middenweg. 

De heer De Waal vraagt naar de status bij de afwikkeling van verkeersproblematiek aan 

de Oostdijk ter hoogte van de woonschepen en de strekking van de destijds ingebrachte 

nieuwe bezwaren. De heer Commandeur vraagt aandacht voor zijn eerdere vraag 1 of de  

redactionele fouten in de kennisgeving van de NAM in de Binnendijks van 14/15 juni 

juridische consequenties zouden kunnen hebben en of er de gemeente zich heeft 

ingedekt voor het geval er verzakkingen zouden ontstaan door de gasboringen.   

De heer De Wildt vraagt naar de onderzoeksstatus voor de realisatie van een fietspad ter 

hoogte van de boerderij van Köhne naar het woningbouwplan De Keyer te 

Middenbeemster. 

Wethouder Butter antwoordt, dat hij op korte termijn een gesprek heeft met het 

Hoogheemraadschap over de totale problematiek aan de Oostdijk ter hoogte van de 

woonschepen. Hij zegt toe, dat hij de commissie tussentijds zal rapporteren over de 

status van dit dossier. Hij kan nog niet aangeven wanneer deze rapportage gereed is. 

Het fietspad naar de nieuwe woningbouw in Middenbeemster maakt deel uit van fase 1b 

van dit plan. Hij streeft ernaar om de commissie binnen 1 maand te informeren over het 

tijdspad van het onderzoek naar deze infrastructurele maatregel. 

 

11.11.11.11. Voorstel over het buurthuis te Zuidoostbeemster waaronder het aanvullen van de Voorstel over het buurthuis te Zuidoostbeemster waaronder het aanvullen van de Voorstel over het buurthuis te Zuidoostbeemster waaronder het aanvullen van de Voorstel over het buurthuis te Zuidoostbeemster waaronder het aanvullen van de 

exploitatietekorten over 2012 en 2013 van de Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster. exploitatietekorten over 2012 en 2013 van de Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster. exploitatietekorten over 2012 en 2013 van de Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster. exploitatietekorten over 2012 en 2013 van de Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster.     

Mevrouw Helder, de heer Groot, de heer Dings, mevrouw Jonk en de heer Commandeur, 

spreken in bij dit agendapunt.  

Wethouder Butter gaat hierop in en geeft aan dat het oplossen van dit knelpunt er één is 

in het dossier van het vastgoed- en accommodatiebeleid. Hij streeft ernaar om de meeste 

knelpunten van dit dossier op 1 januari 2015 opgelost te hebben in plaats van op 1 april 

2015 zoals afgesproken in het coalitieakkoord. 

Vervolgens stelt de voorzitter vast, dat alle fracties instemmen met dit voorstel met 

uitzondering van de fractie van D66. Naar de mening van de D66 behoort de aanvulling 

van de exploitatietekorten binnen het begrotingsprogramma te worden opgelost in plaats 

van deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve. D66 zal daarvoor in de 

raadsvergadering een stemverklaring afleggen. Daarmee kan dit agendapunt als A-punt 

voor de raadsvergadering van 9 september 2014 kan worden geagendeerd. 

 

11a.  11a.  11a.  11a.  Vragen aan portefeuillehouder de heer Hefting.Vragen aan portefeuillehouder de heer Hefting.Vragen aan portefeuillehouder de heer Hefting.Vragen aan portefeuillehouder de heer Hefting.    

Wethouder Hefting heeft op 10 juni 2014 toegezegd de commissie schriftelijk te 

informeren over de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen rond de transitie van 

BaanStede. In plaats van deze schriftelijke informatie deelt wethouder Hefting mede, dat 

er binnenkort ruimschoots informatie beschikbaar zal zijn via 2 informatiebijeenkomsten 

die voor de raden in de regio Zaanstreek-Waterland worden georganiseerd en via de 

begroting 2015 van BaanStede, waarvoor thans een afdoeningsvoorstel in voorbereiding 

is en daarna kan worden aangeboden aan de raad. 

De heer De Waal vraagt of er in het dossier 3 decentralisaties, achterstand is in het 

inkoopproces bij de contractvorming en of Beemster ook kosten maakt door inhuur van 

externe adviseurs. Wethouder Hefting kondigt een brief aan waarmee de raad wordt 

geïnformeerd over de voortgang van het proces in dit dossier. In de bijeenkomst van 16 

september zal hierover ook informatie worden gegeven. 

                                                 
1 Noot griffie: raadscommissie van 24 juni 2014 
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Er is geen achterstand bij de contractvorming in het inkoopproces en voor de advisering 

wordt geen gebruik gemaakt van externe adviesbureaus. 

 

12.12.12.12. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    

De commissie besluit de rapportage Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en 

Waterland 2013 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

13.13.13.13. 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 De Lange roept de andere fracties op om gezamenlijk de dialoog te zoeken met 

de provincie om het verschil te overbruggen tussen de provincie en gemeente in 

beleidsopvatting bij verschillende onderwerpen. De raad kan het college hiertoe ook 

opdracht geven. De heer Köhne verzoekt de BPP om een opgave te doen van de 

onderwerpen waarop de heer De Lange doelt en wijst erop dat deze dialoog ook kan 

worden gevoerd tijdens een eind oktober te houden excursie vanuit de LTO.  

De heer Commandeur roept de BPP op om soepeler om te gaan met de belangen van de 

bewoners van de woonschepen aan de Oostdijk. 

 

14.14.14.14. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 30 september 2014. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 


