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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 

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  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 H.W.E. Ö. Heijmans D66 

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

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 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris 

  

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

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

 

    

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.  

        

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 2besluitenlijst van de vergadering van 2besluitenlijst van de vergadering van 2besluitenlijst van de vergadering van 2 december  december  december  december  2014. 2014. 2014. 2014.    

De commissie stelt de besluitenlijst gewijzigd vast. Bij agendapunt 16 wordt de zin: 

“Mevrouw Fidder doet een slotbetoog. De heer Smit wijst erop, dat het bij dit agendapunt 

alleen gaat over de procedure en niet over de inhoud van deze zaak. De voorzitter stelt 

dat de BPP wel de gelegenheid moet hebben om bij dit agendapunt een relevant punt van 

de aanvrager te benoemen. Het inhoudelijk debat hierover in de commissie en raad volgt 

als in januari 2015 deze zaak wordt behandeld in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure. De heer Dings zegt moeite te hebben met wijze waarop dit 

agendapunt is behandeld. Op de vraag van de heer Smit antwoordt mevrouw Fidder dat 
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de opmerking naar de wethouder over de tekst van de stukken die momenteel ter inzage 

liggen, als positief kritisch is bedoeld. De heer Smit vindt dit een goede insteek.” 

 

gewijzigd in:  

 

“Mevrouw Fidder doet een slotbetoog. De heer Smit wijst erop, dat een fractie nu niet 

bezwaar kan opwerpen en oplossingen kan inbrengen tegen een bestemmingsplan dat 

ter inzage ligt. De voorzitter stelt dat de BPP wel de gelegenheid moet hebben om bij dit 

agendapunt een relevant punt van de aanvrager te benoemen. Het inhoudelijk debat 

hierover in de commissie en raad volgt als in januari 2015 deze zaak wordt behandeld in 

het kader van de bestemmingsplanprocedure. De heer Dings zegt moeite te hebben met 

wijze waarop dit agendapunt is behandeld, hij vindt de procedure niet zuiver. 

De heer Smit stelt aan BPP de vraag of zij nog steeds van mening is dat de wethouder 

een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven , zo ja of zij daar ook consequenties 

aan gaat verbinden. De voorzitter sluit het agendapunt. De heer Smit wenst antwoord op 

zijn nog open staande vraag. Op de vraag van de heer Smit antwoordt mevrouw Fidder 

dat de opmerking naar de wethouder over de tekst van de stukken die momenteel ter 

inzage liggen gaat over de beeldvorming van de burger en de aanvrager. De opmerking is 

bedoeld om het college scherp te houden. De heer Smit vindt dat een goede insteek.” 

 

4.4.4.4. Vragen aan de portefeuillehouder H.N.G. BrinkmVragen aan de portefeuillehouder H.N.G. BrinkmVragen aan de portefeuillehouder H.N.G. BrinkmVragen aan de portefeuillehouder H.N.G. Brinkmanananan. 

De heer Dings, de heer De Wildt en de heer Groot stellen vragen. Burgemeester Brinkman 

beantwoordt de vragen en geeft op de vraag van de heer De Wildt aan dat de commissie 

nog de cijfers ontvangt over het aantal (niet dodelijke) ongevallen op de binnenwegen in 

de gemeente.  

 

5.5.5.5. Voorstel om kennis te nemen van de Dienstverleningsovereenkomsten ambtelijke Voorstel om kennis te nemen van de Dienstverleningsovereenkomsten ambtelijke Voorstel om kennis te nemen van de Dienstverleningsovereenkomsten ambtelijke Voorstel om kennis te nemen van de Dienstverleningsovereenkomsten ambtelijke 

samenwerking gemeenten Beemster en Purmerendsamenwerking gemeenten Beemster en Purmerendsamenwerking gemeenten Beemster en Purmerendsamenwerking gemeenten Beemster en Purmerend. 

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

Dings reageren op het voorstel. Burgemeester Brinkman 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 16 december 2014 kan worden 

geagendeerd met als voorstel om hiervan kennis te nemen. 

 

6.6.6.6. Vragen aan de portefeuillehouder Vragen aan de portefeuillehouder Vragen aan de portefeuillehouder Vragen aan de portefeuillehouder A. ZeemanA. ZeemanA. ZeemanA. Zeeman. 

Mevrouw Helder stelt een vraag die door wethouder Zeeman wordt beantwoord. 

 

7.7.7.7. 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.    

Wethouder Hefting gaat in op de nog niet eerder beantwoorde politieke vragen over het 

beleidsplan voor de Participatiewet (raadscommissie 21 oktober 2014). Hij geeft aan dat 

de suggesties die met deze vragen zijn gedaan, meegenomen zullen worden bij de 

uitvoering van dit beleidsplan. Dit geldt ook voor de nu gestelde technische vragen met 

betrekking tot een motie van de gemeente Wormerland over dit onderwerp.  

De heer Dings stelt een vraag die door wethouder Hefting wordt beantwoord. 

 

8.8.8.8. Voorstel tot het vaststellen van verordeningen voor de uitvoering van de taken op grond Voorstel tot het vaststellen van verordeningen voor de uitvoering van de taken op grond Voorstel tot het vaststellen van verordeningen voor de uitvoering van de taken op grond Voorstel tot het vaststellen van verordeningen voor de uitvoering van de taken op grond 

van de Wvan de Wvan de Wvan de Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet.et maatregelen Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet.et maatregelen Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet.et maatregelen Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet.    

Wethouder Hefting geeft een toelichting op de brief van 15 december 2014 aan de raad 

waarin wordt voorgesteld om een gewijzigd artikel over de no-riskpolis in de re-
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integratieverordening op te nemen. Het gewijzigd voorstel is aan de te behandelen 

stukken toegevoegd. 

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

Segers reageren op het voorstel. Wethouder Hefting beantwoordt de vragen en geeft 

hierbij aan te willen komen tot het instellen van een brede eigen/lokale adviesraad voor 

het sociaal domein.  

De wethouder zegt toe dat hij in samenspraak met de griffier voor in begin 2015 een 

bijeenkomst zal organiseren met als doel om informeel met elkaar (college, raad en 

commissie) te spreken over het transformatieproces van het sociaal domein. Voor de 

suggestie vanuit de commissie om hierbij externen te betrekken staat de wethouder 

open. Daarvoor zal hij een voorstel doen aan het raadspresidium. 

Bij de beantwoording van de vragen zegt de wethouder ook toe, dat de commissie een 

notitie ontvangt over de problematiek van schoolverlaters (cijfermatige gegevens uit het 

verleden en een voorstel voor concrete maatregelen voor de aanpak van deze 

problematiek). 

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

dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 16 december 2014 kan worden 

geagendeerd. 

    

9.9.9.9. Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter.Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter.Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter.Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter.    

De heer Groot, de heer De Wildt en de heer Dings stellen vragen. Wethouder Butter 

beantwoordt de vragen en geeft daarbij aan, dat de commissie begin 2015 een 

geactualiseerde uitvoeringsagenda duurzaamheid krijgt voorgelegd. 

De wethouder zegt bij deze beantwoording toe, dat hij aan de commissie in januari of 

februari 2015 een notitie zal voorleggen over de betekenis voor Beemster van het 

standpunt van Hoogheemraadschap over het wegenbeheer.  

    

10.10.10.10. Voorstel tot het vaststellen van belastingenverordeningen.Voorstel tot het vaststellen van belastingenverordeningen.Voorstel tot het vaststellen van belastingenverordeningen.Voorstel tot het vaststellen van belastingenverordeningen.    

De heer De Wildt, de heer Schagen, de heer Dings, de heer Groot 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 16 december 2014 kan worden 

geagendeerd. 

 

11.11.11.11. Voorstel tot het aanbesteden Voorstel tot het aanbesteden Voorstel tot het aanbesteden Voorstel tot het aanbesteden van de accountantsdiensten voor 2015.van de accountantsdiensten voor 2015.van de accountantsdiensten voor 2015.van de accountantsdiensten voor 2015.    

Mevrouw Fidder, de heer Dings, de heer Groot, mevrouw Helder en de heer De Wildt 

reageren op het voorstel en de heer De Wildt stelt een vraag. 

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 16 december 2014 kan worden 

geagendeerd. 

    

12.12.12.12. Voorstel tot het intrekken van de algemene regels inkoopVoorstel tot het intrekken van de algemene regels inkoopVoorstel tot het intrekken van de algemene regels inkoopVoorstel tot het intrekken van de algemene regels inkoop---- en aanbesteding gemeente  en aanbesteding gemeente  en aanbesteding gemeente  en aanbesteding gemeente 

Beemster 2009.Beemster 2009.Beemster 2009.Beemster 2009.    

De heer Dings, de heer Groot, mevrouw Helder, de heer Commandeur en de heer 

Schagen reageren op het voorstel. Daarbij spreken de commissieleden uit dat de raad 

(alsnog) de kaders voor het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid willen vaststellen. 

Wethouder Butter doet als voorstel dat de raad deze kaders (alsnog) zelf opstelt met 

ondersteuning van de griffier of de opdracht geeft aan het college om een kaderstellende 
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notitie aan de raad voor vaststelling aan te bieden. Op deze kaders zullen de nieuwe 

inkoop- en aanbestedingsregels daar waar nodig dan worden aangepast. 

De heer Groot en mevrouw Helder spreken zich uit voor de 1e optie. De heer Dings, de 

heer Commandeur en de heer Schagen geven de voorkeur aan de 2e optie. Op voorstel 

van wethouder Butter wordt vervolgens afgesproken om in januari of februari 2015 via 

een werkbijeenkomst met de fractiespecialisten van de raad, de griffier, de wethouder en 

de dossierdeskundige ambtenaren, zich een beeld te vormen over de beoogde kaders en 

dan af te spreken hoe deze kaders verder vorm krijgen. 

De voorzitter stelt vast, dat de commissie - met inachtneming van deze afspraak - zich 

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

van 16 december 2014 kan worden geagendeerd. 

    

13.13.13.13. Voorstel om kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma GemeeVoorstel om kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma GemeeVoorstel om kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma GemeeVoorstel om kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeerntelijk Verkeerntelijk Verkeerntelijk Verkeer---- en  en  en  en 

Vervoersplan (GVVP) en in te stemmen met de behandeling van de financiële voorstellen Vervoersplan (GVVP) en in te stemmen met de behandeling van de financiële voorstellen Vervoersplan (GVVP) en in te stemmen met de behandeling van de financiële voorstellen Vervoersplan (GVVP) en in te stemmen met de behandeling van de financiële voorstellen 

bij de Kadernota 2016bij de Kadernota 2016bij de Kadernota 2016bij de Kadernota 2016----2019.2019.2019.2019.    

De heer Groot, mevrouw Helder, de heer Commandeur, de heer De Lange en de heer 

Dings reageren op het voorstel. Wethouder Butter 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 16 december 2014 kan worden 

geagendeerd. 

 

14.14.14.14. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

15.15.15.15. 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. 

 

16.16.16.16. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 

 

Aldus na wijziging vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 20 januari 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


