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Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van devan de openbare vergadering van devan de openbare vergadering van devan de openbare vergadering van de    raadscoraadscoraadscoraadscommissie,mmissie,mmissie,mmissie,    gehouden op gehouden op gehouden op gehouden op dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag     

20 januari 20 januari 20 januari 20 januari 2012012012015555, aanvang , aanvang , aanvang , aanvang 20202020....22220000 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 A.N. Commandeur 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 L.D.J. Fabriek CDA 

De heer J.C. de Wildt CDA  

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer H.W.E. Ö. Heijmans D66 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

De heer J.R.P.L. Dings 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 

De heer C. van Wijnen loco gemeentesecretaris 

  

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

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

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.        

Er is een bericht van verhindering ingekomen van de heer Vinke en mevrouw Kroese. 

        

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

Agendapunt 4 wordt op verzoek van de kinderraad van de agenda gehaald. Dit in verband 

met het latere aanvangstijdstip van de vergadering. De agenda wordt op deze wijze 

gewijzigd vastgesteld.  

    

3.3.3.3. VasVasVasVaststellen tstellen tstellen tstellen besluitenlijst van de vergadering van besluitenlijst van de vergadering van besluitenlijst van de vergadering van besluitenlijst van de vergadering van 16161616 december  december  december  december  2014. 2014. 2014. 2014.    

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4.4.4.4. (Dit agendapunt is komen te vervallen / kennismaken met de kinderaad) 
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5.5.5.5. VVVVragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder D.J. ButterD.J. ButterD.J. ButterD.J. Butter. 

Wethouder Butter doet 2 mededelingen: de tarievennota zal als onderdeel van het 

vastgoed- en accommodatiebeleid aan de commissie voor de vergadering van 24 maart 

2015 worden aangeboden en de wethouder wil graag in maart 2015 informeel in gesprek 

komen met de financieel specialisten van de fracties over de opzet van kadernota. Een 

soortgelijk informeel overleg heeft in 2014 ook plaatsgevonden over de 

programmabegroting. 

De heer Groot en de heer De Waal stellen vragen. Wethouder Butter beantwoordt de 

vragen en geeft op de vraag van de heer De Waal aan, dat naar verwachting in 

februari/maart 2015 een terugmelding aan de commissie kan worden gedaan over de 

stand zaken bij de herontwikkeling van de locatie De Bonte Klaver te Noordbeemster. 

 

6.6.6.6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening betreffende de 2Voorstel tot het vaststellen van de Verordening betreffende de 2Voorstel tot het vaststellen van de Verordening betreffende de 2Voorstel tot het vaststellen van de Verordening betreffende de 2eeee wijziging van de  wijziging van de  wijziging van de  wijziging van de 

Tarieventabel 2015 behorende bij Tarieventabel 2015 behorende bij Tarieventabel 2015 behorende bij Tarieventabel 2015 behorende bij de Legesverordening 2015.de Legesverordening 2015.de Legesverordening 2015.de Legesverordening 2015. 

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 20 januari 2015 kan worden 

geagendeerd. 

 

7.7.7.7. Vragen aan de portefeuillehouder A. ZeemanVragen aan de portefeuillehouder A. ZeemanVragen aan de portefeuillehouder A. ZeemanVragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

Wethouder Zeeman doet een mededeling over de informatiebijeenkomst van de provincie 

Noord-Holland op 28 januari 2015 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De heer 

De Lange reageert hierop. Op voorstel van de voorzitter wordt afgesproken, dat in het 

geval het college besluit een zienswijze in te dienen op dit programma, die eerst aan de 

raadscommissie voor beoordeling wordt voorgelegd. 

De heer Dings en de heer Fabriek stellen vragen. Wethouder Zeeman beantwoordt de 

vragen. 

 

8.8.8.8. Voorstel met betrekking tot de herverdVoorstel met betrekking tot de herverdVoorstel met betrekking tot de herverdVoorstel met betrekking tot de herverdeling van de Wabo decentralisatie gelden.eling van de Wabo decentralisatie gelden.eling van de Wabo decentralisatie gelden.eling van de Wabo decentralisatie gelden. 

De heer De Waal en de heer Groot reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman 

beantwoordt de vragen. 

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 20 januari 2015 kan worden 

geagendeerd. 

 

9.9.9.9. 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 Heijmans stelt een vraag die door wethouder Hefting wordt beantwoord.  

  

10.10.10.10. 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.    

De heer Fabriek, de heer Dings en de heer Groot stellen vragen. Burgmeester Brinkman 

beantwoordt de vragen.  

 

11.11.11.11. Bespreken van het rapport “Natuurlijke verbindingen” (rapport Bandell).Bespreken van het rapport “Natuurlijke verbindingen” (rapport Bandell).Bespreken van het rapport “Natuurlijke verbindingen” (rapport Bandell).Bespreken van het rapport “Natuurlijke verbindingen” (rapport Bandell).    

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

reageren op het rapport en gaan in op de 5 thema’s, waarover het college in het voorstel 

een uitspraak van de fracties hebben gevraagd. Burgemeester Brinkman geeft aan wat 

het verdere proces bij dit dossier zal zijn.  Hierbij wordt afgesproken, op voorstel van de 

voorzitter, dat de concept reactie van het college op het rapport eerst aan de fracties voor 

beoordeling wordt voorgelegd voordat die uitgaat. De voorzitter sluit hierna de 

behandeling van dit agendapunt. 
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12.12.12.12. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

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).    

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

14.14.14.14. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 21.47 uur. 

 

 

Aldus na wijziging vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 10 februari 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.M.J. Segers   M. Timmerman 


