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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     

24242424 maart  maart  maart  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 N.C.M. de Lange voorzitter 

De heer M. Timmerman  griffier 

Mevrouw B.A.C. Jonk-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 (bij agendapunt 1 t/m 14) 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

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

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij agendapunt 14 t/m 18) 

De heer P.C de Waal PvdA/GroenLinks (bij agendapunt 1 t/m 13) 

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 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris  

  

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

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

De heer J.W.T. Smit D66 

    

1.1.1.1. OpOpOpOpeningeningeningening....    

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 heer Smit. 

        

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 3 maart 3 maart 3 maart 3 maart 2015.2015.2015.2015.    

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast 

 

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 eerst twee mededelingen.  

Mevrouw Van Boven stelt twee vragen die wethouder Zeeman beantwoord. Zij geeft 

daarbij aan bij de voorbereidingen voor het opstellen van een gemeentelijke 

monumentenlijst na te zullen gaan of plaatsing op deze lijst voor eigenaren kan leiden tot 

fiscale voordelen. 
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5.5.5.5. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een melkstal Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een melkstal Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een melkstal Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een melkstal 

op het perceel Zuiderweg 15 te Westbeemster.op het perceel Zuiderweg 15 te Westbeemster.op het perceel Zuiderweg 15 te Westbeemster.op het perceel Zuiderweg 15 te Westbeemster.    

De heer De Waal, de heer Schagen, de heer De Wildt, mevrouw Helder en mevrouw 

Segers reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman reageert op de opmerkingen en 

geeft daarbij aan, dat een planologische koppeling tussen Zuiderweg 15 en 16 in de 

toekomst niet leidt tot beperkingen binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan 

biedt.  

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 24 maart 2015 kan worden 

geagendeerd. 

 

6.6.6.6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderpad naast nummerVoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderpad naast nummerVoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderpad naast nummerVoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderpad naast nummer 13, met  13, met  13, met  13, met 

het doel om de bouw van een woning op dit perceel planologisch mogelijk te makenhet doel om de bouw van een woning op dit perceel planologisch mogelijk te makenhet doel om de bouw van een woning op dit perceel planologisch mogelijk te makenhet doel om de bouw van een woning op dit perceel planologisch mogelijk te maken. 

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

De Waal reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman gaat in op de opmerkingen en 

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 24 maart 2015 kan worden 

geagendeerd. 

 

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 geeft antwoord op politieke vragen die eerder schriftelijk (bij de 

technische vragen) zijn gesteld. Hij zegt hierbij toe dat snelheid zal worden gemaakt in de 

vorming van een brede eigen/lokale adviesraad voor het sociaal domein. Op dit 

onderwerp en de mogelijkheden die de WMO raad hiervoor momenteel heeft, zal nader 

worden ingegaan tijdens de themabijeenkomst van 21 april (bijeenkomst over de stand 

van zaken bij de uitvoering van de drie decentralisaties).  

De heer Dings, mevrouw Jonk en mevrouw Van Boven stellen vragen waarop wethouder 

Hefting antwoord geeft. Hij geeft hierbij aan, dat bij de themabijeenkomst van 21 april 

ook externen (“veldwerkers”) zullen worden betrokken. Op de vragen van mevrouw Jonk 

met betrekking tot voorlichting over brandpreventie tijdens een 1e intake voor de Wmo 

etc en de vraag over welke materialen de scholen (nog) beschikken vanuit het project 

Karel en de Kikkerkoning om de jeugd goed te kunnen informeren over het werelderfgoed 

De Beemster, volgt een schriftelijk antwoord. 

 

8.8.8.8. VoVoVoVoorstel tot het wijzigen van de Verordening individuele inkomenstoeslag.orstel tot het wijzigen van de Verordening individuele inkomenstoeslag.orstel tot het wijzigen van de Verordening individuele inkomenstoeslag.orstel tot het wijzigen van de Verordening individuele inkomenstoeslag.    

De heer De Wildt, mevrouw Van Boven, de heer Groot, de heer Dings en mevrouw Jonk 

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 24 maart 

2015 kan worden geagendeerd. 

 

9.9.9.9. 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 en de concept  wijziging van de begroting 2015 en de concept  wijziging van de begroting 2015 en de concept  wijziging van de begroting 2015 en de concept 

voor de kadernota 2016 van de GGD Zaanstreekvoor de kadernota 2016 van de GGD Zaanstreekvoor de kadernota 2016 van de GGD Zaanstreekvoor de kadernota 2016 van de GGD Zaanstreek----Waterland.Waterland.Waterland.Waterland.    

Mevrouw Helder, de heer Groot, de heer Dings, de heer Schagen en de heer 

Commandeur reageren op het voorstel. Wethouder Hefting reageert op de opmerkingen 

en geeft daarbij bij het bestuur van de GGD (op 27 maart a.s.) de oproep te zullen 

inbrengen om de gemeenteraden in de voorfase te laten meepraten over de ontwikkeling 
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van het visiedocument in plaats van die (alleen), na vaststelling van het concept, voor een 

zienswijze voor te leggen.  

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 24 maart 2015 kan worden 

geagendeerd. 

 

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

Burgemeester Brinkman doet een mededeling over een fout die is gemaakt door de 

Veiligheidsregio in de berekening van de gemeentelijke bijdrage. Dit onderwerp komt 

terug in de komende kadernota. De heer Groot stelt een vraag die door burgemeester 

Brinkman wordt beantwoord. 

 

11.11.11.11. Consultatie over het geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel ZaanstreekConsultatie over het geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel ZaanstreekConsultatie over het geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel ZaanstreekConsultatie over het geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek----Waterland. Waterland. Waterland. Waterland.     

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

reageren op het voorstel. Burgemeester Brinkman reageert op de opmerkingen. 

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 24 maart 2015 kan worden 

geagendeerd. 

 

De voorzitter benoemt, dat dit voor de heer Brinkman zijn laatste optreden als 

portefeuillehouder is in de vergadering van de raadscommissie. Namens de commissie 

bedankt hij de heer Brinkman voor zijn deskundige inbreng op breed terrein en zijn 

gedegen antwoorden. 

 

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

Wethouder Butter geeft antwoord op een politieke vraag die eerder schriftelijk (bij de 

technische vragen) is gesteld en op een nog openstaande technische vraag. Daarbij geeft 

hij aan de commissie te zullen informeren zodra de provincie heeft gereageerd op de 

reactie van de gemeente over een door de provincie beoogde reconstructie van de N243 

(Schermerhornerweg).  

De heer Commandeur, mevrouw Van Boven en de heer Heijmans stellen vragen die door 

wethouder Butter worden beantwoord.  

Bij de vraag van de heer Heijmans om het gedoogconstructie van het parkeerterrein van 

Vlug aan de randweg van Middenbeemster op te heffen wijst de voorzitter op het eerdere 

verzoek van zijn fractie om onderzoek te doen naar de behoefte naar beveiligde 

parkeerruimte in Middenbeemster. De heren Commandeur en Heijmans wijzen deze 

inmenging van de voorzitter af. 

Op de vraag van mevrouw Van Boven of de gemeente aanspraak kan maken op 

inkomsten uit een reclamemast die recent is vergund voor langs de A7 (tussen de 

Oosthuizerweg en de Rijperweg) volgt een schriftelijk antwoord.  

 

13.13.13.13. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Benonistraat en afdoening van Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Benonistraat en afdoening van Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Benonistraat en afdoening van Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Benonistraat en afdoening van 

zienswijzenzienswijzenzienswijzenzienswijzen. 

Bij dit agendapunt spreekt mevrouw E. de Vries namens de Stichting Beemstergroen in. 

De commissie heeft geen vragen voor mevrouw De Vries. 

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

Segers reageren op het voorstel.  

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

21.24 uur en heropent die om 21.27 uur waarbij hij het woord geeft aan de wethouder. 
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Wethouder Butter reageert op de opmerkingen. Na de tweede termijn stelt de voorzitter 

vast, dat de fracties instemmen met dit voorstel met uitzondering van de fractie van D66. 

Mevrouw Segers geeft aan dat dit voorstel kan worden geagendeerd als A-punt waarbij zij 

namens haar fractie een stemverklaring zal afleggen.   

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

maart 2015 kan worden geagendeerd met de aantekening, dat mevrouw Segers namens 

de fractie van D66 een stemverklaring wil afleggen. 

 

14.14.14.14. Voorstel tot het vaststellen van het aanbestedingsdocument AccountVoorstel tot het vaststellen van het aanbestedingsdocument AccountVoorstel tot het vaststellen van het aanbestedingsdocument AccountVoorstel tot het vaststellen van het aanbestedingsdocument Accountantsdiensten antsdiensten antsdiensten antsdiensten 

Purmerend en Beemster 2015 en verder.Purmerend en Beemster 2015 en verder.Purmerend en Beemster 2015 en verder.Purmerend en Beemster 2015 en verder.    

De heer Schagen, de heer De Wildt, mevrouw Van Boven, de heer Groot en de heer Dings 

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 24 maart 

2015 kan worden geagendeerd. 

 

15.15.15.15. Voorstel tot het vaststellen van de methodiek voor de Tarievennota gemeentelijk Voorstel tot het vaststellen van de methodiek voor de Tarievennota gemeentelijk Voorstel tot het vaststellen van de methodiek voor de Tarievennota gemeentelijk Voorstel tot het vaststellen van de methodiek voor de Tarievennota gemeentelijk 

vastgoed. Tevens kennisnemen van de brief van het college over de laatste stand van vastgoed. Tevens kennisnemen van de brief van het college over de laatste stand van vastgoed. Tevens kennisnemen van de brief van het college over de laatste stand van vastgoed. Tevens kennisnemen van de brief van het college over de laatste stand van 

zaken Vastgzaken Vastgzaken Vastgzaken Vastgoed en Accommodatiebeleid.oed en Accommodatiebeleid.oed en Accommodatiebeleid.oed en Accommodatiebeleid.    

Bij dit agendapunt spreekt de heer P. Huisman, penningmeester, namens het bestuur van 

de Stichting Kinderopvang Beemster in. Mevrouw Jonk, de heer Dings, de heer Groot, 

mevrouw Van Boven en de heer Commandeur stellen vragen aan de heer Huisman, die 

hij beantwoordt. 

Hierna reageren de heer Commandeur, mevrouw Van Boven, de heer Groot, de heer 

Dings en mevrouw Jonk op het voorstel. Wethouder Butter reageert op de opmerkingen 

en 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 24 maart 2015 kan worden 

geagendeerd. 

 

16.16.16.16. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    

De commissie besluit de brief van 19 februari 2015 van wethouder Butter waarmee de 

commissie is geïnformeerd over de vennootschapsbelastingplicht overheidsonderne-

mingen, voor kennisgeving aan te nemen. 

 

17.17.17.17. 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).    

De heer Groot vraagt aan mevrouw Jonk wat haar de achterliggende gedachte is bij de in 

deze vergadering gestelde vraag over het project Karel en de Kikkerkoning. Mevrouw 

Jonk geeft aan te gelegener tijd hierover samen te zullen spreken. 

 

18.18.18.18. SSSSluiting.luiting.luiting.luiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 22.24 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 28 april 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

M.L. van Boven   M. Timmerman 


