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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     

22228 april 8 april 8 april 8 april 2012012012015555, aanvang , aanvang , aanvang , aanvang 19.30 19.30 19.30 19.30 uuruuruuruur,,,, 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 

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 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66  

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

De heer P.C de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

  

Op uitnodiging aanwezig:Op uitnodiging aanwezig:Op uitnodiging aanwezig: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 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris  

  

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

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

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

De heer J.W.T. Smit D66 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

    

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening....    

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.  

Er is een bericht van verhindering ingekomen van mevrouw Fidder en de heren Dings, 

Smit en Vinke. 

        

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. VasVasVasVaststellen tstellen tstellen tstellen besluitenlijst van de vergadering van besluitenlijst van de vergadering van besluitenlijst van de vergadering van besluitenlijst van de vergadering van 24242424 maart  maart  maart  maart 2015.2015.2015.2015.    

De commissie stelt de besluitenlijst gewijzigd vast. 

- Bij de aanwezigheid wordt vermeld, dat de heer Heijmans ook aanwezig was bij de 

agendapunten 16 t/m 18 (naast 1 t/m 14). 

- Bij agendapunt 6 wordt mevrouw Segers gewijzigd in de heer Schagen. 

- Bij agendapunt 7, vragen aan wethouder Hefting, wordt de tekst van de tweede vraag 

van mevrouw Jonk gewijzigd in “en de vraag over welke materialen de 

scholen beschikken in de brede zin, om de jeugd besef en verantwoordelijkheid over 

het werelderfgoed De Beemster te kunnen meegeven, ...”. 
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4.4.4.4. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.    

Wethouder Zeeman doet een mededeling naar aanleiding van de (eerdere) vragen van de 

fractie van het CDA en de recente vragen van de fractie van de BPP met betrekking tot 

het gaswinningsgebied in de Havermeer te Noordbeemster (NAM). Daarbij geeft zij aan, 

dat het college de geuite zorg zal overbrengen aan de NAM, maar dat het (primair) aan 

bewoners zelf is om hierover contact op te nemen de NAM. De gemeente is hierin 

namelijk geen partij.  

Mevrouw Helder en de heer De Lange stellen vragen die door wethouder Zeeman worden 

beantwoord. Op de vraag van de heer De Lange geeft de wethouder aan, dat zij de oproep 

van de fractie van de BPP om de NAM een 0-meting te laten uitvoeren in het gebied rond 

de gaswinning in de Havermeer, (ook) zal doorleiden naar de NAM. 

    

5.5.5.5. Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een stolp tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een stolp tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een stolp tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een stolp 

op het perceel Miop het perceel Miop het perceel Miop het perceel Middenweg 1 te Noordbeemster.ddenweg 1 te Noordbeemster.ddenweg 1 te Noordbeemster.ddenweg 1 te Noordbeemster.    

De heer Heijmans, mevrouw Helder, de heer De Wildt, de heer De Lange en de heer De 

Waal reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman reageert op de opmerkingen en geeft 

daarbij mee aan de raad om bij een volgende algehele herziening van het 

bestemmingsplan voor het landelijk gebied te discussiëren over de maatvoering van 

bijgebouwen bij een dergelijke situatie. Nu kan hieraan niets worden gedaan. 

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 28 april 2015 kan worden 

geagendeerd. 

 

6.6.6.6. Bespreken van de toekomstige vorm van het bibliotheekwerk in Beemster.Bespreken van de toekomstige vorm van het bibliotheekwerk in Beemster.Bespreken van de toekomstige vorm van het bibliotheekwerk in Beemster.Bespreken van de toekomstige vorm van het bibliotheekwerk in Beemster.    

Bij de behandeling van dit agendapunt is mevrouw J.J.M. van Dijk, beleidsmedewerkster 

van de gemeente Purmerend, aanwezig. 

Mevrouw Helder, de heer Commandeur, de heer Schagen, de heer De Waal en mevrouw 

Segers geven aan welke toekomstige vorm hun fractie voor ogen heeft. 

Wethouder Zeeman reageert op de opmerkingen.  

De sprekers namens de fracties gaan hierna met elkaar en met de wethouder in debat 

over de verschillen en overeenkomsten die er zijn tussen de standpunten van de fracties. 

De voorzitter stelt hierna vast, dat hiermee alles is gezegd voor dit moment en dat de 

commissie en raad het voorstel van het college afwacht. 

 

7.7.7.7. Consultatie over het concept voor de 1Consultatie over het concept voor de 1Consultatie over het concept voor de 1Consultatie over het concept voor de 1eeee wijziging van de begroting 2015 van de  wijziging van de begroting 2015 van de  wijziging van de begroting 2015 van de  wijziging van de begroting 2015 van de 

Omgevingsdienst IJmond.Omgevingsdienst IJmond.Omgevingsdienst IJmond.Omgevingsdienst IJmond.    

De heer Commandeur, de heer Schagen, de heer De Waal, de heer Heijmans en mevrouw 

Helder reageren op het voorstel. De voorzitter stelt vast dat de commissie zich met dit 

voorstel kan verenigen en dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 28 

april 2015 kan worden geagendeerd. 

 

8.8.8.8. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. HeftingVragen aan de portefeuillehouder G.H. HeftingVragen aan de portefeuillehouder G.H. HeftingVragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting 

Wethouder Hefting geeft antwoord op een politieke vraag van de fractie van 

PvdA/Groenlinks (gesteld bij de technische vragen) met betrekking tot een door 

wethouder Bromet van Waterland gesignaleerde problematiek bij de uitvoering van de 

Participatiewet. 

De heer De Waal, de heer Commandeur, mevrouw Helder en mevrouw Segers stellen 

vragen waarop wethouder Hefting antwoord geeft. Bij de vragen over de WMO raad geeft 

hij aan dat het college wil komen tot een brede en adequate adviesraad voor het sociaal 
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domein en hij hierover op zeer korte termijn, in ieder geval voor het zomerreces, met de 

WMO raad nader wil spreken. 

    

9.9.9.9. Consultatie over het concept voor de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting Consultatie over het concept voor de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting Consultatie over het concept voor de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting Consultatie over het concept voor de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 

2016 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek2016 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek2016 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek2016 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek----Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).    

Mevrouw Jonk, de heer De Waal, mevrouw Segers, mevrouw Helder en de heer De Wildt 

reageren op het voorstel. Mevrouw Jonk, de heer De Waal en mevrouw Segers geven aan 

op zichzelf met de financiële kant van dit voorstel te willen stemmen maar niet met de 

inhoudelijke kant omdat die niet actueel en daadkrachtig is. Deze scherpte wordt gemist 

in de concept zienswijze. Mevrouw Helder en de heer De Wildt geven aan, dat er nog 

teveel onzekerheden en onduidelijkheden zijn om met dit voorstel in te kunnen stemmen. 

Wethouder Hefting reageert op de opmerkingen. Mevrouw Jonk, mevrouw Helder en de 

heer De Wildt adviseren om dit als B-punt te behandelen in de raadsvergadering van 19 

mei 2015.  

Wethouder Hefting vraagt om een schorsing. De voorzitter schorst de vergadering om 

21.57 uur en heropent die om 22.00 uur.  

Wethouder Hefting zegt toe dat ten behoeve van de behandeling in de raad van 19 mei 

2015, het raadsvoorstel zal worden voorzien van een nadere schriftelijke toelichting. Op 

de suggestie van mevrouw Jonk geeft hij aan, dat zal worden geïnventariseerd onder de 

kleinere gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland, wat aan de gemeenteraden over 

dit onderwerp is voorgesteld.  

De voorzitter stelt vast dat dit voorstel met de toegezegde nadere schriftelijke toelichting 

en de inventarisatie, als B-punt moet worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 

19 mei 2015. 

 

10.10.10.10. Vragen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek.Vragen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek.Vragen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek.Vragen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek.    

De heer Groot, mevrouw Helder en de heer De Waal stellen vragen waarop burgemeester 

Van Beek ingaat. Er volgt een schriftelijk antwoord op de vraag van de heer Groot of het 

voeren van geluidssignalen door de brandweer midden in de nacht verplicht is en op de 

vraag van mevrouw Helder wat de juiste route is voor het vragen van een 

evenementenvergunning. 

    

11.11.11.11. Voorstel tot de benoeming van burgemeeVoorstel tot de benoeming van burgemeeVoorstel tot de benoeming van burgemeeVoorstel tot de benoeming van burgemeester A.J.M. van Beek in besturen van ster A.J.M. van Beek in besturen van ster A.J.M. van Beek in besturen van ster A.J.M. van Beek in besturen van 

gemeenschappelijke regelingen.gemeenschappelijke regelingen.gemeenschappelijke regelingen.gemeenschappelijke regelingen.    

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 28 april 2015 kan worden 

geagendeerd. 

 

12.12.12.12. Vragen aan deVragen aan deVragen aan deVragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter. portefeuillehouder D.J. Butter. portefeuillehouder D.J. Butter. portefeuillehouder D.J. Butter. 

De heer Heijmans stelt een vraag waarop wethouder Butter antwoord geeft.  

De wethouder gaat tevens in op de vraag, die de heer De Waal bij agendapunt 10 aan 

burgemeester Van Beek heeft gesteld.    

 

13.13.13.13. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    

De commissie besluit de navolgende brieven voor kennisgeving aan te nemen: 

- De brief van 16 maart 2015 van oud-burgemeester, de heer Brinkman naar 

aanleiding van een vraag van de fractie van het CDA over de kosten van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ten opzichte van de rest van Nederland. 
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- De brief van 26 maart 2015 van oud-burgemeester, de heer Brinkman naar 

aanleiding van een vraag van de fractie van de Beemster Polder Partij over het geven 

van voorlichting over brandpreventie. 

 

14.14.14.14. Rondvraag (voor andere vrageRondvraag (voor andere vrageRondvraag (voor andere vrageRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).n dan aan de portefeuillehouders).n dan aan de portefeuillehouders).n dan aan de portefeuillehouders).    

De heer De Lange vraagt aan de andere commissieleden om in de fracties de suggestie 

te bespreken (en dat terug te brengen in het raadspresidium) om te komen tot beleid  

voor een grotere maatvoering van bijgebouwen bij woningen van meer dan 750 m3 in het 

landelijk gebied.  

 

15.15.15.15. SSSSluiting.luiting.luiting.luiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 22.14 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 19 mei 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


