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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 20 oktober 2015, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

De heer A.N. Commandeur voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

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

De heer N.C.M. de Lange BPP 

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

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 8 t/m 15) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 7) 

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

    

Op uitnodiging aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek 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:   

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris  

De heer L.J.M. Schagen BPP 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, de leden van het college, de 

aanwezigen op de publieke tribune, de sprekers bij de agendapunten en de kijkers thuis 

welkom. Hij meldt de afwezigheid van mevrouw Kroese, mevrouw Segers en de heer 

Schagen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 29 september 2015. 

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

De heer Dings stelt een vraag over berichtgeving in de media over een veranderde 

bedrijfsvoering bij tuincentrum Overvecht. Wethouder Zeeman geeft aan dat op deze 

vraag schriftelijk zal worden geantwoord.  
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5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderweg 55. 

De heer De Lange en de heer De Waal geven aan in te stemmen met dit voorstel.  

De voorzitter stelt vast dat dit ook voor de andere fracties geldt. Daarmee kan dit als A-

punt voor de raadsvergadering van 20 oktober 2015 worden geagendeerd. 

 

6. Voorstel voor de behandeling van het evaluatierapport Groenkwaliteit en 

onderhoudsplan Beemster. 

De heer De Wildt, mevrouw Helder, de heer Groot, de heer De Waal en de heer De 

Lange reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman gaat in op de reacties. 

De voorzitter stelt vast, dat de commissie positief adviseert over het voorgestelde 

vervolgproces en voor dit moment kennis neemt van het evaluatierapport. 

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

geagendeerd. 

 

7. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

Mevrouw Helder, de heer De Wildt en de heer Dings stellen vragen waarop wethouder 

Butter antwoord geeft. De wethouder geeft hierbij aan, dat hij terugkomt op de aandacht 

die door mevrouw Helder is gevraagd voor de verkeersveiligheid van de kruising 

Oosthuizerweg-Nekkerweg. 

 

8. Voorstel tot het bespreken van de 1e tussenrapportage over de uitvoering van de 

programmabegroting 2015 en tot het bijstellen van de begroting. 

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

reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op de reacties en geeft op een vraag 

van mevrouw Van Boven aan, dat hij uit de administratie een overzicht zal laten maken 

van de verrekening tussen Purmerend en Beemster van het meer- en minderwerk van de 

ambtelijke samenwerking. Verder geeft hij aan, dat de volgende tussenrapportage (een 

bestuursrapportage) spoedig wordt aangeboden zodat de behandeling daarvan in 

december kan plaatsvinden. 

De heer Groot stelt, dat niet al zijn vragen zijn beantwoord en er voor hem nog 

onduidelijkheden zijn. Hij zal hiervoor een stemverklaring afleggen in de 

raadsvergadering. De heer Dings onderstreept de behoefte van de heer Groot om meer 

ondersteuning bij de beoordeling van deze financiële materie. 

Wethouder Zeeman geeft een nadere uitleg over de kosten van de RUD, Omgevings- 

dienst IJmond. Deze nadere uitleg zal ook schriftelijk worden gegeven. 

De voorzitter stelt vast, dat dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 20 

oktober 2015 kan worden geagendeerd waarbij de heer Groot heeft aangegeven, dat hij 

een stemverklaring zal afleggen. 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

De heer Dings stelt een vraag waarop wethouder Hefting antwoord geeft. 

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

Er zijn geen vragen voor burgemeester Van Beek. 
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11. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot de 1e wijziging van de 

verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Beemster 2014. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met dit voorstel en dat dit als A-punt 

voor de raadsvergadering van 20 oktober 2015 kan worden geagendeerd. 

 

12. Voorstel tot het instellen van een gezamenlijke rekenkamercommissie met de 

gemeente Purmerend. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met dit voorstel en dat dit als A-punt 

voor de raadsvergadering van 20 oktober 2015 kan worden geagendeerd. 

 

13. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

14. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

15. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 

  

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 10 november 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.M.J. Segers   M. Timmerman 

 

 


