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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     

10 februari 10 februari 10 februari 10 februari 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:     

Mevrouw A.M.J. Segers 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 

De heer H.W.E. Ö. Heijmans 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 (met uitzondering van agendapunt 10a) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

De heer J.H. Köhne VVD (bij agendapunt 10a) 

  

Op uitnodiging aanwezOp uitnodiging aanwezOp uitnodiging aanwezOp uitnodiging aanwezig:ig:ig:ig:  

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 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 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 is op 9 februari 2015 gewijzigd. Aan de agenda is punt 10a toegevoegd.  

De agenda wordt zo 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 20 januari 20 januari 20 januari 20 januari 2012012012015555....    

De commissie stelt de besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.  

Bij agendapunt 7 (vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman) wordt “het Programma 

Aanpak Stikstof (PAS)” gewijzigd in “de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS)”. 
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4.4.4.4. 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.    

De heer Commandeur vraagt of de berichten in de media kloppen, dat de Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland één van de duurste regio’s is. Burgemeester Brinkman geeft aan 

dat deze berichtgeving genuanceerd moeten worden en dat hij deze vraag schriftelijk zal 

beantwoorden. 

De heer De Lange vraagt om de ontwikkelingen bij de lokale verkeersveiligheid jaarlijks te 

bespreken met de commissie. Dit werd voorheen zo gedaan en hij mist dit bij de 

behandeling van de agendapunten 5 en 6. Burgemeester Brinkman antwoordt, dat het 

college hierop zal teruggekomen. 

 

5.5.5.5. Informatie van de teamchef van de basiseenheid van de politie, de heer P. Kroonstuiver Informatie van de teamchef van de basiseenheid van de politie, de heer P. Kroonstuiver Informatie van de teamchef van de basiseenheid van de politie, de heer P. Kroonstuiver Informatie van de teamchef van de basiseenheid van de politie, de heer P. Kroonstuiver 

(cijfers (cijfers (cijfers (cijfers 2014 en een korte vooruitblik op de ontwikkelingen in de politieorganisatie voor 2014 en een korte vooruitblik op de ontwikkelingen in de politieorganisatie voor 2014 en een korte vooruitblik op de ontwikkelingen in de politieorganisatie voor 2014 en een korte vooruitblik op de ontwikkelingen in de politieorganisatie voor 

dit jaar).dit jaar).dit jaar).dit jaar).    

De heer Kroonstuiver geeft een nadere toelichting op de verstrekte informatie en geeft 

een uiteenzetting van de ontwikkelingen in de politieorganisatie en de ervaringen 

daarmee. De heer Commandeur, de heer Groot, mevrouw Helder, de heer Dings, de heer 

De Lange en mevrouw Van Boven reageren en stellen vragen die door de heer 

Kroonstuiver worden beantwoord. 

Na deze bespreking bedankt de voorzitter de heer Kroonstuiver voor zijn bijdrage. 

 

6.6.6.6. Bespreken van de resultaten op het gebied van de integrale veiligheid (uitvoering lokaal Bespreken van de resultaten op het gebied van de integrale veiligheid (uitvoering lokaal Bespreken van de resultaten op het gebied van de integrale veiligheid (uitvoering lokaal Bespreken van de resultaten op het gebied van de integrale veiligheid (uitvoering lokaal 

integraal veiliintegraal veiliintegraal veiliintegraal veiligheidsplan 2013gheidsplan 2013gheidsplan 2013gheidsplan 2013––––2017).2017).2017).2017).    

De heer Dings, de heer Commandeur, mevrouw Van Boven en de heer Groot reageren op 

de behaalde resultaten en de thema’s voor 2015. Burgemeester Brinkman beantwoordt 

vragen en gaat in op de opmerkingen. 

De voorzitter stelt vast, dat hiermee de resultaten en de thema’s zijn besproken en sluit 

dit agendapunt af. 

 

7.7.7.7. VVVVragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder ragen aan de portefeuillehouder D.J. ButterD.J. ButterD.J. ButterD.J. Butter. 

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

 

8.8.8.8. Presentatie over de Wet modernisering VennootschapsbelasPresentatie over de Wet modernisering VennootschapsbelasPresentatie over de Wet modernisering VennootschapsbelasPresentatie over de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht tingplicht tingplicht tingplicht 

overheidsondernemingen.overheidsondernemingen.overheidsondernemingen.overheidsondernemingen.    

Mevrouw De Koekkoek, controller van de gemeente Purmerend, verzorgt de presentatie.  

De heer Dings, de heer Schagen, de heer Commandeur en de heer Groot stellen vragen. 

Mevrouw De Koekkoek beantwoordt de vragen. Wethouder Butter geeft aan, dat de 

commissie ook nog schriftelijk over deze wet zal worden geïnformeerd, voorzien van de 

zojuist getoonde presentatie.  

Hierna bedankt de voorzitter mevrouw De Koekkoek voor haar bijdrage. 

 

9.9.9.9. Vragen aan de portefeuillehouder Vragen aan de portefeuillehouder Vragen aan de portefeuillehouder Vragen aan de portefeuillehouder G.H. HeftiG.H. HeftiG.H. HeftiG.H. Hefting.ng.ng.ng. 

De heer De Wildt en mevrouw Van Boven stellen vragen. Wethouder Hefting beantwoordt 

de vragen en geeft daarbij aan, dat de commissie schriftelijk zal worden geïnformeerd 

over de eerste ervaringen met de uitvoering van de taken op het terrein van de drie 

decentralisaties.  

    

10.10.10.10. VrVrVrVragen aan de portefeuillehouder A. Zeemanagen aan de portefeuillehouder A. Zeemanagen aan de portefeuillehouder A. Zeemanagen aan de portefeuillehouder A. Zeeman....    

De heer De Waal vraagt aandacht voor een duurzaam beheer van de openbare ruimte en 

geeft hierbij voorbeelden.  
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Wethouder Zeeman reageert hierop en geeft aan op deze punten te zullen terugkomen bij 

o.a. de komende rapportage over het beheer van het openbaar groen. 

Op de vragen van de heer De Wildt antwoordt wethouder Zeeman, dat het perceel 

Hobrederweg 19 zal worden gecontroleerd op de genoemde stalling van caravans. 

 

10a.10a.10a.10a. Bespreken voorgenomeBespreken voorgenomeBespreken voorgenomeBespreken voorgenomen reactie van het college op het ontwerp voor de n reactie van het college op het ontwerp voor de n reactie van het college op het ontwerp voor de n reactie van het college op het ontwerp voor de     

Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS).Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS).Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS).Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS).    

De voorzitter geeft eerst de wethouder de gelegenheid om de concept zienswijze toe te 

lichten. Wethouder Zeeman geeft de toelichting. 

De heer De Lange, de heer Commandeur, de heer Köhne, de heer Smit en de heer De 

Waal reageren op het concept. De heer De Lange pleit ervoor om als extra punt op te 

nemen, dat als de gezamenlijke inspanningen voor het programma leiden tot een extra 

depositiedaling, de vrijkomende extra depositieruimte als ontwikkelingsruimte voor 

nieuwe activiteiten wordt aangewend. De heer De Waal pleit ervoor om in de inleiding de 

bijzondere status van de polder als werelderfgoed en de belangrijke rol die de agrariërs 

spelen bij het beheer van de kernwaarden hiervan, te benoemen. Wethouder Zeeman 

geeft aan dat het college op 17 februari de definitieve zienswijze zal vaststellen met 

inachtneming van uitkomsten van deze vergadering. De commissie zal over de uitkomst 

hiervan worden geïnformeerd. De voorzitter sluit dit agendapunt af met de constatering, 

dat de commissie zich met inachtneming van deze twee toevoegingen, met de concept 

zienswijze kan verenigen. 

 

11.11.11.11. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    

De commissie besluit: 

- De brief d.d. 5 januari 2015 van burgemeester Brinkman over de aanrijdtijd van een 

ambulance bij een incident op 18 september 2014 voor kennisgeving aan te nemen. 

- De brief d.d. 5 februari 2015 van de colleges van Beemster, Edam-Volendam, 

Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang als gezamenlijke reactie 

op de (tussen)rapportage “Natuurlijke verbindingen etc” en de begeleidende brief van 

de burgemeesters van Zaanstad en Purmerend (samen rapport Bandell te noemen), 

voor bespreking te agenderen voor de vergadering van de raadscommissie van 3 

maart 2015. 

 

12.12.12.12. 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. 

 

13.13.13.13. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. 

 

Aldus na wijziging vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 3 maart 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

J.R.P.L. Dings   M. Timmerman 


