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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     

3 maart 3 maart 3 maart 3 maart 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:     

De heer J.R.P.L. Dings voorzitter 

De heer M. Timmerman  griffier 

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

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  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 H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

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 

De heer C. van Wijnen loco-gemeentesecretaris 

  

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

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris  

 

    

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 Kroese. 

        

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. VasVasVasVaststtsttsttstellen ellen ellen ellen besluitenlijst van de vergadering van 10 februari 2015.besluitenlijst van de vergadering van 10 februari 2015.besluitenlijst van de vergadering van 10 februari 2015.besluitenlijst van de vergadering van 10 februari 2015.    

De griffier geeft aan, dat de heer De Wildt heeft verzocht bij agendapunt 10 de beide 

onderwerpen in de besluitenlijst te benoemen, waarover hij vragen heeft gesteld te weten 

Hobrederweg 19 en het tweede parkeerterrein en de verkeersveiligheid bij het Fort Resort 

Beemster. De methodiek van de besluitenlijst is, dat vragen die adequaat zijn beantwoord 

door de portefeuillehouder, zonder dat daarbij een actie is toegezegd, niet worden 

benoemd in de besluitenlijst. Voor deze vragen, zoals die over het tweede parkeerterrein, 

moet teruggevallen worden op de beeld- en geluidsregistratie van de vergadering. Hij 

adviseert de commissie om de concept besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.  
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De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast 

 

Naar aanleiding van: de heer De Waal en de heer De Lange hebben met instemming 

kennis genomen van de definitieve zienswijze PAS zoals die door het college is ingediend. 

De heer De Lange vraagt of deze constructieve opstelling van de provincie ook zichtbaar 

is ten aanzien van de aanvullende voorwaarden die worden gesteld in de verklaring van 

geen bedenkingen voor de vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet. 

Hij verwijst hiervoor naar de eerder gestelde schriftelijke vraag hierover. 

 

4.4.4.4. Kennismaken met de kinderraad.Kennismaken met de kinderraad.Kennismaken met de kinderraad.Kennismaken met de kinderraad.    

De voorzitter nodigt de leden van de kinderraad uit om kennis te maken. De leden van de 

kinderraad maken kennis met de aanwezigen aan de vergadertafel door een kort gesprek 

met elkaar. De voorzitter sluit deze kennismaking af met de mededeling, dat de 

commissie de kinderraadsleden graag in juni terugziet voor het uitbrengen van het 

advies. 

 

5.5.5.5. VVVVragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder G.H. HeftingG.H. HeftingG.H. HeftingG.H. Hefting. 

Mevrouw Van Boven vraagt of het declaratieproces voor de kosten van de nieuwe taken 

voor de Jeugdhulp en de WMO goed verloopt en of er inmiddels met de Beemster 

Ondernemers is gesproken over de uitvoering van de Participatiewet. Wethouder Hefting 

zegt toe, dat hij de raad vóór 24 maart 2015 over de eerste vraag schriftelijk informeert. 

De Beemster Ondernemers worden op zeer korte termijn door hem uitgenodigd voor een 

gesprek. 

 

6.6.6.6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Beemster 2015 en de bijlage voorzieningen lokgemeente Beemster 2015 en de bijlage voorzieningen lokgemeente Beemster 2015 en de bijlage voorzieningen lokgemeente Beemster 2015 en de bijlage voorzieningen lokalen bewegingsonderwijs.alen bewegingsonderwijs.alen bewegingsonderwijs.alen bewegingsonderwijs.    

Mevrouw Segers, mevrouw Helder, de heer Commandeur, mevrouw Fidder en de heer 

Vinke reageren op het voorstel. Wethouder Hefting reageert op de opmerkingen en geeft 

daarbij aan bij commissie te zullen terugkomen voor de vraag hoe de kwaliteit van het 

betreffende gemeentelijk eigendom wordt geborgd nu de gemeente daar niet langer zelf 

verantwoordelijk voor is. 

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 3 maart 2015 kan worden 

geagendeerd. 

 

7.7.7.7. Vragen Vragen Vragen Vragen aan de portefeuillehouder aan de portefeuillehouder aan de portefeuillehouder aan de portefeuillehouder D.J. ButterD.J. ButterD.J. ButterD.J. Butter.... 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

    

8.8.8.8. VrVrVrVragenagenagenagen aan de portefeuillehouder A. Zeeman aan de portefeuillehouder A. Zeeman aan de portefeuillehouder A. Zeeman aan de portefeuillehouder A. Zeeman....    

Mevrouw Helder vraagt naar de status van de evaluatie van het gewijzigd beheer van het 

openbaar groen. Wethouder Zeeman antwoordt dat er meer tijd nodig is voor deze 

evaluatie en zij nog niet kan aangeven wanneer dit gereed is voor behandeling in de 

commissie. De heer De Lange wijst op de terinzagelegging van de ontwerpwijziging van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en de ontwerpwijziging (actualisatie) van de 

Structuurvisie Noord-Holland. Hij vraagt naar een schriftelijke uiteenzetting van de 

consequenties hiervan voor het ruimtelijk beleid van Beemster en pleit daarbij voor het 

indienen van een zienswijze zoals bij de PAS. Wethouder Zeeman geeft aan de commissie 

hierover schriftelijk te zullen informeren. 
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9.9.9.9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van zestien Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van zestien Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van zestien Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van zestien 

bovengrondse wijkpark containers voor dbovengrondse wijkpark containers voor dbovengrondse wijkpark containers voor dbovengrondse wijkpark containers voor de inzameling van plastics, flessenglas en papiere inzameling van plastics, flessenglas en papiere inzameling van plastics, flessenglas en papiere inzameling van plastics, flessenglas en papier.    

Bij dit agendapunt spreekt mevrouw Y. Eveleens in waarbij zij pleit voor handhaven van 

het haalsysteem van plastics. De heer Groot en de heer Schagen stellen vragen aan 

mevrouw Eveleens.  

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal en de heer 

Smit reageren in eerste termijn op het voorstel. Mevrouw Van Boven en de heer De Waal 

wijzen het stopzetten van het haalsysteem van plastics af. Mevrouw Jonk stemt in met 

het collegevoorstel. De heer Commandeur pleit voor een proefperiode voor het 

brengsysteem van plastics, als dit uitvoerbaar is. De heer Smit mist bij het voorstel over 

het plastic een gedegen vooronderzoek en neemt daarom nog geen standpunt in. 

Wethouder Zeeman beantwoordt vragen en reageert op de opmerkingen. Mevrouw Van 

Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal en de heer Smit reageren 

in tweede termijn en komen daarbij niet op hun standpunt terug. Wethouder Zeeman 

reageert hierop. Het collegevoorstel blijft gehandhaafd. De voorzitter stelt vast dat dit 

voorstel hiermee een B-punt is voor de raadsvergadering van 24 maart 2015. Wethouder 

Zeeman doet een laatste oproep en stelt daarbij dat het inzamelsysteem niet ter 

discussie staat. Het voorstel behelst alleen een kredietaanvraag. De commissie zal na 

enkele maanden worden geïnformeerd over de opbrengst van het plastic met het 

brengsysteem. De voorzitter stelt de fracties in gelegenheid voor een derde termijn gezien 

het standpunt van de wethouder over de strekking van het voorstel. Vervolgens stelt hij 

vast dat de commissie behoefte heeft aan een schorsing.  

De voorzitter schorst de vergadering om 20.50 uur en heropent die om 21.00 uur.  

In derde termijn geeft mevrouw Van Boven aan, dat de kredietaanvraag gesplitst moet 

worden waardoor er voor de containers voor het plastic een apart krediet wordt gevraagd. 

Anders is dit een B-punt. De heer Commandeur handhaaft zijn vraag (de proefperiode) en 

spreekt zich uit voor een agendering als B-punt. Mevrouw Jonk wens na een jaar te 

evalueren en blijft bij haar standpunt. De heren De Waal en Smit spreken zich uit voor 

agendering als B-punt. Wethouder Zeeman geeft aan, dat het brengsysteem na zes en 

twaalf maanden kan worden geëvalueerd en mocht daarbij blijken, dat de opbrengst 

tegenvalt, dan kan dit systeem worden teruggedraaid.  

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als B-punt voor de raadsvergadering van 24 

maart 2015 zal worden geagendeerd. 

    

10.10.10.10. Vragen aan de portefeuillehouder H.N.G. BrinkmanVragen aan de portefeuillehouder H.N.G. BrinkmanVragen aan de portefeuillehouder H.N.G. BrinkmanVragen aan de portefeuillehouder H.N.G. Brinkman. 

De heer Groot, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur en de heer De Lange stellen 

vragen. Burgemeester Brinkman beantwoordt de vragen.    

    

11.11.11.11. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de wethouders 

Butter en Zeeman.Butter en Zeeman.Butter en Zeeman.Butter en Zeeman.    

De voorzitter wijst erop, dat dit een voorstel van het raadspresidium is , hetgeen betekent 

dat de fracties naar elkaar moeten reageren in plaats van naar het college. 

De heer De Wildt, de heer De Lange, de heer Vinke, de heer Groot en mevrouw Helder 

reageren op het voorstel. De heer De Wildt, de heer De Lange en mevrouw Helder kunnen 

zich met dit voorstel verenigen. De heer Vinke stelt, dat voor wethouder Zeeman een 

bijzondere omstandigheid aanwijsbaar is en voor wethouder Butter niet. De heer Groot 

vindt de genoemde argumenten voor de ontheffing onvoldoende.  

De voorzitter vraagt de fracties om op elkaar te reageren. De heer Vinke vraagt om 

schorsing.  
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De voorzitter schorst de vergadering om 21.35 uur, heropent die om 21.40 uur en geeft 

het woord aan de heer Vinke. De heer Vinke en de heer Groot spreken zich uit voor 

agendering als B-punt en vragen de argumenten van het voorstel te wijzigen.  

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als B-punt voor de raadsvergadering van 24 

maart 2015 zal worden geagendeerd. 

    

12.12.12.12. Voorstel tot het vaststellen van een nieVoorstel tot het vaststellen van een nieVoorstel tot het vaststellen van een nieVoorstel tot het vaststellen van een nieuwe opzet voor de  rekenkamerfunctie.uwe opzet voor de  rekenkamerfunctie.uwe opzet voor de  rekenkamerfunctie.uwe opzet voor de  rekenkamerfunctie.    

Bij dit agendapunt wijst de voorzitter er ook op, dat dit een voorstel van het 

raadspresidium is.  

De heer De Lange, de heer De Waal, de heer Groot, mevrouw Van Boven en de heer De 

Wildt reageren op het voorstel. De griffier geeft antwoord op twee technische vragen. 

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 3 maart 2015 kan worden 

geagendeerd. 

    

13.13.13.13. Bespreken van de gezamenlijke reaBespreken van de gezamenlijke reaBespreken van de gezamenlijke reaBespreken van de gezamenlijke reactie van de ctie van de ctie van de ctie van de colleges van Beemster, Edamcolleges van Beemster, Edamcolleges van Beemster, Edamcolleges van Beemster, Edam----Volendam, Volendam, Volendam, Volendam, 

Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang op de (tussen)rapportage Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang op de (tussen)rapportage Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang op de (tussen)rapportage Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang op de (tussen)rapportage 

“Natuurlijke verbindingen” en de begeleidende brief van de burgemeesters van Zaanstad “Natuurlijke verbindingen” en de begeleidende brief van de burgemeesters van Zaanstad “Natuurlijke verbindingen” en de begeleidende brief van de burgemeesters van Zaanstad “Natuurlijke verbindingen” en de begeleidende brief van de burgemeesters van Zaanstad 

en Purmerend (rapport Bandell).en Purmerend (rapport Bandell).en Purmerend (rapport Bandell).en Purmerend (rapport Bandell).    

De heer Vinke, de heer Groot, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur en de heer 

Schagen geven aan in te stemmen met de gezamenlijke reactie en geen behoefte te 

hebben om een toevoeging te doen. Burgemeester Brinkman gaat nog in om enkele 

opmerkingen van de fracties. De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte is aan een 

tweede termijn en sluit daarmee dit agendapunt af.  

 

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 22.05 uur. 

 

Aldus na wijziging vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 24 maart 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 


