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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 29 september 2015, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw M.L. van Boven 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 LJ.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

De heer J.W.T. Smit D66 

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

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

De heer W.J. van Twisk 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 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris  

    

Afwezig met kennisgeving:   

De heer J.C. de Wildt CDA 

  

 

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. Hierna geeft de voorzitter het woord aan de heer Groot.  

De heer Groot staat stil bij het overlijden van de heer R. Joosten, fractie-ondersteuner 

van D66 en in hoedanigheid ook regelmatig aanwezig op de publieke tribune bij de 

raads- en commissievergaderingen. Hij memoreert de heer Joosten.. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 8 september 2015. 

De commissie stelt de besluitenlijst gewijzigd vast. 

 

Bij agendapunt 7 wordt de zin “De vragen van mevrouw Van Boven en de heer De Wildt 

hebben betrekking op de portefeuille van wethouder Hefting en zullen bij agendapunt 8 

aan de orde komen” gewijzigd in “De vragen van mevrouw Van Boven en de heer De 
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Wildt over de financiële stand van zaken uitvoering 3 decentralisaties hebben betrekking 

op de portefeuille van wethouder Hefting en zullen bij agendapunt 8 aan de orde komen.” 

 

De tekst bij agendapunt 8 wordt geheel gewijzigd in: “Mevrouw Segers en de heer Dings 

stellen vragen waarop wethouder Hefting antwoord geeft, evenals op de gestelde vragen 

van mevrouw Van Boven en de heer De Wildt. Wethouder Hefting zegt een nader 

schriftelijk antwoord te zullen geven op de vragen van mevrouw Segers of er signalen 

zijn dat ook in Beemster door een stapeling van zorgkosten afgezien wordt van een 

zorgaanvraag, of Beemster zal deelnemen aan het tweede onderzoek van de 

Kinderombudsman en of de gemeente werkt met een taalmeter voor laaggeletterden. 

Naar het gesignaleerde punt, dat de contactmogelijkheden die voor het Wmo loket in het 

gemeentehuis worden geboden, er in praktijk niet zouden zijn, wordt onderzoek gedaan. 

Op de vraag van de heer Dings of de berichten in de media, dat door het passend 

onderwijs veel meer leerlingen thuis zitten, ook voor Beemster geldt, volgt een nader 

antwoord.” 

 

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

Burgemeester Van Beek doet eerst een mededeling over de aanpak als gemeente voor 

de opvang van vluchtelingen c.q. de uitvoering van de motie vreemd aan de orde van de 

dag die hiervoor de raad op 8 september 2015 is aangenomen.  

Mevrouw Helder stelt hierna een vraag (over de brandweer) waarop burgemeester Van 

Beek antwoord geeft.  

 

5. Voorstel om in te stemmen met de zienswijze op de conceptvisie van het 

recreatieschap Twiske-Waterland op het Twiske. 

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

Groot reageren op het voorstel en geven daarbij hiermee in te stemmen. 

Burgemeester Van Beek antwoord hierop, dat de zienswijze zal worden aangescherpt 

zoals dit in het debat naar voren is gebracht.  

De voorzitter stelt vast, dat dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 29 

september 2015 kan worden geagendeerd. 

 

6. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

De heer Dings, de heer De Lange en de heer Commandeur stellen vragen waarop 

wethouder Zeeman antwoord geeft. Op 1 van de vragen van de heer De Lange geeft zij 

aan zich te zullen verdiepen in de materie van de genoemde verordening geurhinder en 

veehouderij van andere gemeenten (oa de gemeente Westerveld) en daarop zal 

terugkomen of dit voor Beemster een algemene oplossing geeft voor een gesignaleerd 

probleem.  

 

7. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan 10 showtuinhuizen 

op het perceel Purmerenderweg 43 te Zuidoostbeemster. 

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

Dings geven aan in te stemmen met dit voorstel. 

De voorzitter stelt vast, dat dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 29 

september 2015 kan worden geagendeerd. 
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8. Voorstel om in te stemmen met het voorstel voor de toekomstige vorm van het 

bibliotheekwerk in Beemster. 

De heer Commandeur, mevrouw Helder, mevrouw Segers, de heer Vinke en mevrouw 

Jonk reageren op het voorstel. Mevrouw Helder geeft hierbij aan dat haar fractie in de 

raadsvergadering dit voorstel wil amenderen om daarbij te komen tot hooguit een 

bezuiniging van € 5.000 zijnde alleen de technische bezuiniging op de huur. Wethouder 

Zeeman gaat in op de reacties.  

Uit het debat blijkt dat de fracties van D66 en PvdA/GroenLinks het voorgenomen 

amendement van de VVD zullen steunen.  

Op de vraag van de voorzitter of dit punt als A-punt kan worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 29 september blijkt, dat (alleen) de fractie van de BPP dit als B-

punt wil agenderen. Mevrouw Jonk geeft daarbij aan, dat haar fractie dit nader wil 

beoordelen in relatie tot de begroting voor 2016. 

De voorzitter besluit tot schorsing van de vergadering. De voorzitter heropent de 

vergadering na enkele minuten. Mevrouw Jonk geeft aan dat de voorzitter niet zelf tot 

schorsing kan besluiten. De heer Groot corrigeert mevrouw Jonk. De voorzitter stelt, dat 

een agendering tot B-punt niet zal leiden tot andere besluitvorming en dit door minimaal 2 

fracties moet worden aangeven. De heer Commandeur geeft desgevraagd aan, dat dit 

als A-punt kan worden geagendeerd waarbij hij een stemverklaring wenst af te leggen. 

De heer De Lange stelt dat zijn fractie erop staat dat dit een B-punt wordt. De voorzitter 

sluit de discussie hierover en geeft daarbij aan, dat dit agendapunt als A-punt doorgaat 

naar de raadsvergadering van 29 september 2015. 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting. 

Wethouder Hefting doet eerst een mededeling over de transitie Baanstede. Hij meldt 

daarbij dat ten opzichte van de brief die op 22 september 2015 aan de raad is gestuurd, 

er nieuwe ontwikkelingen zijn waarover de raad op 30 september 2015 om circa 15.00 

uur schriftelijk wordt geïnformeerd. 

De heer Dings en mevrouw Helder stellen hierna vragen (over andere onderwerpen) 

waarop wethouder Hefting antwoord geeft.  

 

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

De heer Dings, de heer De Lange en de heer Commandeur stellen vragen waarop 

wethouder Butter antwoord geeft 

 

11. Voorstel om in te stemmen met het Uitvoeringsplan Duurzaamheid  2015 – 2018. 

Wethouder Butter geeft de commissie eerst een aantal punten mee ten behoeve van het 

debat. De heer Van Twisk, de heer Groot, de heer Dings en de heer Schagen en de heer 

Commandeur reageren op het voorstel. Wethouder Butter beantwoord vragen en gaat op 

deze reacties in.  

Uit de tweede ronde blijkt, dat de fracties instemmen met dit plan met inachtneming van 

de benoemde punten waarvoor de wethouder aandacht heeft toegezegd bij de 

uitvoering..  

De voorzitter stelt vast, dat dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 29 

september 2015 kan worden geagendeerd. 

 

Na de behandeling van dit agendapunt komt de voorzitter terug op de afronding van 

agendapunt 8. Uit nader overleg is duidelijk geworden, dat de stem van 1 fractie in dit 
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geval voldoende is om tot een agendering als B-punt over te gaan. Zij geeft aan, dat 

agendapunt 8 als B-punt zal worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 

oktober 2015. 

     

12. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

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

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

14. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.19 uur. 

  

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 20 oktober 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 

 

 


