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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 1 december 2015, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

De heer J.R.P.L. Dings 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 L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer J.C. de Wildt CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

De heer J.W.T. Smit D66 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 1 t/m 5 en 7 t/m 13) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

De heer W.J. van Twisk VVD (bij punt 6) 

    

Op uitnodiging aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

De heer G.H. Hefting wethouder BPP (bij punt 1 t/m 3) 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris 

  

1. Opening. 

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

aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers en luisteraars thuis welkom.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

De commissie stelt, op verzoek van het college, de agenda gewijzigd vast. 

 Agendapunt 5 wordt punt 3 (Baanstede) 

 Agendapunt 3 wordt punt 5 (besluitenlijst) 

 Het agendapunt analyse tekort bijstandsbudget wordt van de agenda gehaald en  

geplaatst op de commissieagenda van 15 december 2015. 

 Agendapunt 3a wordt punt 6 (presentatie N243) 

 

3. Toelichting op de voorgenomen stopzetting van de uitvoering van het transitieplan 

voor BaanStede. 

Bij de behandeling van dit agendapunt zijn aanwezig, de heer J. van Kooij, afdelings-

manager Werk en Welzijn van de gemeente Purmerend, en mevrouw K. Streefkerk, 

beleidsmedewerkster van deze afdeling. 

Wethouder Hefting en de heer Kooij geven een toelichting op het voornemen van het 

bestuur van BaanStede en op de door Zaanstad geïnitieerde opsplitsing in subregio’s 
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voor de uitvoering van de Participatiewet. De heer Commandeur en mevrouw Segers 

stellen daarover vragen. Hierna reageren mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, 

de heer Schagen, de heer Vinke en mevrouw Segers op hetgeen is ingebracht. 

Wethouder Hefting en mevrouw Streefkerk gaan daarop in.  

De voorzitter stelt hierna vast dat voor dit moment alles is gezegd. Dit onderwerp krijgt 

een vervolg op 2 december tijdens de regionale raadsbijeenkomst en bij de behandeling 

van het raadsvoorstel voor het indienen van een zienswijze op het voorgenomen besluit, 

in de commissievergadering van 15 december. 

 

Wethouder Hefting verlaat de vergadering. 

 

4. Vragen over de portefeuille van de heer Hefting. 

Bij afwezigheid van wethouder Hefting worden de vragen beantwoord door burgemeester 

Van Beek, plaatsvervangend portefeuillehouder. 

De heer Vinke stelt een vraag, die burgemeester Van Beek beantwoordt. 

  

5. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2015. 

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

6. Presentatie van de provincie Noord-Holland over de ontwikkelingen bij de      

voorgenomen herinrichting van de N243 (Schermerhornerweg). 

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

het plan voor de herinrichting van deze weg. 

De heer Van Twisk, de heer De Wildt, de heer De Lange, de heer De Waal, de heer 

Groot en wethouder Butter stellen vragen hierover en uiten bedenkingen bij het plan van 

de provincie. De heer Bakker beantwoordt vragen met uitzondering van de politieke 

vragen die aan wethouder Butter worden meegegeven  voor het bestuurlijke 

(verkeers)overleg hierover op 10 december 2015 bij de provincie. Wethouder Butter geeft 

aan de gevoelens van de commissie in dit overleg te zullen inbrengen en met de 

gedeputeerde eerder hierover te willen spreken. De heer Bakker meldt, dat hem te 

verstaan is gegeven dat de gemeenten Alkmaar en Koggenland en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zullen instemmen met dit plan. 

7. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

De heer Schagen, de heer Commandeur, de heer De Wildt, mevrouw Van Boven en 

mevrouw Segers stellen vragen waarop burgemeester Van Beek antwoord geeft. Op de 

vraag van de heer Commandeur geeft burgemeester Van Beek aan, dat de uitvoering en 

naleving van de Drank- en Horecawet over een ½ jaar met de commissie zal worden 

geëvalueerd. Bij deze evaluatie zal het gesprek worden aangegaan met alle betrokkene 

partijen.   

8. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

Wethouder Zeeman beantwoordt vragen van de heer Smit. De vraag van mevrouw 

Helder wordt door de wethouder bestempeld als spontane vraag waarop zijn geen 

antwoord geeft. 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

Wethouder Butter beantwoordt de vraag van de heer De Lange. 
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10. Voorstel tot het bespreken van de 2e tussenrapportage over de uitvoering van de 

programmabegroting 2015 en tot het bijstellen van de begroting. 

De heer Commandeur, de heer Schagen en mevrouw Van Boven stemmen in met dit 

voorstel. De heer Vinke en de heer Groot geven hun bevindingen aan en plaatsen daar 

kritische kanttekeningen bij. Wethouder Butter reageert hierop, hetgeen afdoende is om 

dit voorstel als A-punt te kunnen agenderen voor de raadsvergadering van 1 december. 

 

11. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

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

De heer Groot vraagt wat aan wethouder Butter wordt meegegeven voor het verdere 

bestuurlijk overleg over het plan voor de N243. De heer De Lange antwoordt, dat de 

motie van 28 februari 2012 leidend is voor het bestuurlijk standpunt van Beemster.  

De voorzitter stelt vast, dat dit inderdaad het bestuurlijk kader voor de wethouder is voor 

het bestuurlijk overleg. 

 

13. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.22 uur. 

  

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 15 december 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 

 

 


