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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op 

dinsdag 8 september 2015, aanvang 19.37 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te 

Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange voorzitter 

De heer A.B. Visser  loco-griffier 

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

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

De heer LJ.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 J.R.P.L. Dings 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:   

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:   

M. Timmerman griffier 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

  

 

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 burgmeester Van Beek.  

Burgemeester Van Beek zegt dat op 7 september 2015 de heer Timmerman, vader van 

de griffier, is overleden. Zij condoleert de familie met dit verlies. Namens de raad zal een 

condoleancebrief worden gezonden aan de familie. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Technische vragen naar aanleiding van het  

het verslag zijn inmiddels beantwoord. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 30 juni 2015. 

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
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4. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 De heer De Wildt, mevrouw Helder, mevrouw Segers en de heer Groot stellen vragen, 

waarop wethouder Zeeman antwoord geeft. Naar aanleiding van de vraag van mevrouw 

Helder over de evaluatie van het maatschappelijk beleidskader zegt de wethouder toe 

hierop terug te komen bij de vaststelling van het subsidieplafond in de begroting. Op de 

vraag van de heer Groot over het voeren van regie over het voorzieningenniveau in 

Zuidoostbeemster zal zij schriftelijk terugkomen. Verder zegt zij toe schriftelijk terug te 

komen op een vraag van mevrouw Segers over hoe om te gaan met kwalitatief goede 

spullen die worden aangeleverd bij de vuilstraat.   

 

5. Voorstel tot het verlenen planologische medewerking aan een tussenbouw en de 

bouw van een wagenberging op perceel Zuiderweg 33a Zuidoostbeemster. 

De heer De Waal, de heer Schagen, de heer De Wildt en mevrouw Helder geven aan in 

te stemmen met dit voorstel. De heer Smit stelt vragen. De voorzitter geeft aan dat dit 

technische vragen zijn waarop, conform het protocol, later schriftelijk antwoord volgt. De 

heer Smit stelt, dat zijn fractie hierdoor niet tot een standpunt kan komen waardoor dit 

niet als A-punt in de aansluitende raadsvergadering kan worden behandeld. De voorzitter 

geeft het woord aan de portefeuillehouder. Wethouder Zeeman geeft antwoord op de 

vragen van de heer Smit. De heer Smit geeft aan dat door deze beantwoording zijn 

fractie ook kan instemmen met dit voorstel. De voorzitter stelt vast, dat dit agendapunt als 

A-punt voor de raadsvergadering van 8 september 2015 kan worden geagendeerd. 

 

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

Mevrouw Helder, mevrouw Jonk en de heer De Waal stellen vragen waarop 

burgemeester Van Beek antwoord geeft.  

 

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

Mevrouw Van Boven, de heer De Wildt, de heer Dings stellen vragen waarop wethouder 

Butter antwoord geeft. 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. Op de vraag van de heer Dings over duurzaamheid antwoord wethouder 

Butter dat na 15 september een bericht over de stand van zaken over de voortgang van 

de duurzaamheidsagenda aan de raad wordt gestuurd.   

 

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

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.  

De wethouder zegt een schriftelijk antwoord te zullen geven op de vraag van de heer 

Dings over de stand van zaken van de decentralisaties, zodra er voldoende inzicht is 

over de jeugdzorg. Hij zegt een schriftelijk te zullen geven op de vraag of er klachten zijn 

over uitvoering van de WMO, op de vraag over tweede onderzoek van de 

Kinderombudsman, op de vraag over de taalmeter en op de vraag over passend 

onderwijs.    

  

9. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling  werkvoorzieningen-

schap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). 

De voorzitter geeft aan, dat dit onderwerp een technische aangelegenheid is. 
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De heer Schagen, de heer Commandeur, mevrouw Van Boven, de heer Groot en de 

heer Dings geven aan in te stemmen met dit voorstel. Wethouder Hefting reageert 

hierop. Hij geeft daarbij aan dat op 30 september een regionale raadsbijeenkomst over 

Baanstede wordt georganiseerd door de gezamenlijke griffiers, en roept daarbij op om dit 

onderwerp in breed perspectief - de uitvoering van de Participatiewet - te blijven 

beoordelen. De voorzitter stelt vast, dat dit agendapunt als A-punt voor de 

raadsvergadering van 8 september 2015 kan worden geagendeerd. 

  

10. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling  GGD Zaanstreek-

Waterland. 

De voorzitter geeft aan, dat dit onderwerp eveneens een technische aangelegenheid is. 

De heer Commandeur, mevrouw Van Boven, mevrouw Segers, de heer Dings en 

mevrouw Jonk geven aan in te stemmen met dit voorstel. Wethouder Hefting zegt in dit 

verband, dat de nieuwe directeur zich graag wil voorstellen en daarbij in gesprek wil 

komen om de commissie in de voorfase te consulteren bij de ontwikkeling van het 

beoogde visiedocument. 

De voorzitter stelt vast, dat dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 8 

september 2015 kan worden geagendeerd. 

11. Voorstel om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 GGD Zaanstreek-

Waterland. 

Mevrouw Van Boven, de heer Groot, de heer Dings, mevrouw Jonk en de heer 

Commandeur geven aan in te stemmen met dit voorstel en wachten het verdere proces 

voor de toegezegde visieontwikkeling af inclusief de financiële consequenties daarvan. 

De voorzitter stelt vast, dat dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 8 

september 2015 kan worden geagendeerd 

 

12. Voorstel met betrekking tot de cliëntenparticipatie in het sociaal domein 

De voorzitter meldt, dat mevrouw Van Boven voornemens is om namens de 

coalitiepartijen in de raad een amendement over dit onderwerp te zullen indienen en dan 

met name over de voorgelegde verordening. De tekst van het voorgenomen 

amendement is eerder aan alle fracties gezonden. Hij stelt de leden voor om de inhoud 

van dit voorgenomen amendement te betrekken bij de bespreking in de commissie.  

Mevrouw Segers, de heer Dings, mevrouw Jonk, de heer Commandeur en mevrouw Van 

Boven reageren op het voorstel. De heer Dings kondigt hierbij aan eveneens over dit 

onderwerp een amendement in te willen dienen in de raadsvergadering, ter vervanging 

van de nu voorgelegde verordening.  

De voorzitter schorst hierna, op verzoek van de wethouder, de vergadering voor 5 

minuten.  

De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Hefting. 

Wethouder Hefting gaat in op de reacties en beantwoord vragen. Na deze beantwoording 

geven mevrouw Segers en de heer Dings aan, dat het onderwerp zo niet kan worden 

behandeld in de aansluitende raadsvergadering maar als B-punt zal moeten worden 

geagendeerd voor de raad van 29 september. Mevrouw Jonk, de heer Commandeur en 

mevrouw Van Boven reageren op de beantwoording van de wethouder en geven daarbij 

aan liever te hebben gezien dat dit een A-punt zou zijn om snel tot besluitvorming te 

kunnen komen. Wethouder Hefting stelt, dat het college voor in de raadsvergadering van 

29 september zal komen met een aangepaste verordening, waarbij rekening is gehouden 

met de gewenste aanpassingen. De commissie stemt unaniem in met het voorstel van 
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wethouder Hefting om wel alvast te starten met de werving van de leden van de 

adviesraad.  

De voorzitter sluit hierna dit agendapunt af met de mededeling, dat dit onderwerp als B-

punt met een aangepast voorstel, zal worden geagendeerd voor de raadsvergadering 

van 29 september 2015. 

     

13. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

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

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

15. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.53 uur. 

  

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 29 september 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 

 

 


