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Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst van de van de van de van de openbare vergadering van de openbare vergadering van de openbare vergadering van de openbare vergadering van de raadscoraadscoraadscoraadscommissie,mmissie,mmissie,mmissie,    gehouden op gehouden op gehouden op gehouden op dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag     

9 9 9 9 juni juni juni juni 2012012012015555, aanvang , aanvang , aanvang , aanvang 11115555.30 .30 .30 .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 

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 H.J. Vinke 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:  

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

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

    

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 Fidder.  

        

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 vanbesluitenlijst van de vergadering vanbesluitenlijst van de vergadering vanbesluitenlijst van de vergadering van    19 mei 19 mei 19 mei 19 mei 2015.2015.2015.2015.    

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4.4.4.4. PPPPresentatie van de NAM over het gaswinningsgebied aan de Havermeerweg in resentatie van de NAM over het gaswinningsgebied aan de Havermeerweg in resentatie van de NAM over het gaswinningsgebied aan de Havermeerweg in resentatie van de NAM over het gaswinningsgebied aan de Havermeerweg in 

Noordbeemster. Noordbeemster. Noordbeemster. Noordbeemster.     

De voorzitter heeft de vertegenwoordigers van de NAM welkom en geeft aan dat in het 

geval er insprekers zijn, die na de presentatie hiervoor de gelegenheid krijgen.  

Er zijn geen insprekers. 

Hierna wordt de presentatie verzorgd door mevrouw E. Rettberg, directielid NAM, in 

aanwezigheid van de heer R. Harssema, afdeling Vergunningen & Omgevings-

management NAM en mevrouw L. Deij, communicatieadviseur NAM. 
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De heer Commandeur, de heer Smit, mevrouw Van Boven, de heer Dings, de heer De 

Lange en de heer Schagen stellen vragen waarop mevrouw Rettberg antwoord geeft. 

Mevrouw Deij wijst op de mogelijkheid van een bezoek aan de locatie op 18 juni 2015. 

De voorzitter bedankt de vertegenwoordigers van de NAM voor de presentatie. 

 

5.5.5.5. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman.    

Wethouder Zeeman antwoordt op de nog openstaande technische vraag van de fractie 

van de BPP over de motie “Schaliegas vrije gemeenten”; het college heeft tegen deze 

motie gestemd tijdens het VNG congres van 2 en 3 juni. De motie is aangenomen. 

Mevrouw Helder stelt twee vragen die door wethouder Zeeman worden beantwoord. 

    

6.6.6.6. Voorstel tot het toepVoorstel tot het toepVoorstel tot het toepVoorstel tot het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor de bouw van assen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor de bouw van assen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor de bouw van assen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor de bouw van 

een nieuwe woning op het perceel Zuiderweg 55 te Zuidoostbeemster.een nieuwe woning op het perceel Zuiderweg 55 te Zuidoostbeemster.een nieuwe woning op het perceel Zuiderweg 55 te Zuidoostbeemster.een nieuwe woning op het perceel Zuiderweg 55 te Zuidoostbeemster. 

De heer Dings, de heer De Lange, de heer De Wildt, mevrouw Helder en de heer Smit 

reageren positief op dit voorstel. De voorzitter stelt hierna vast dat dit agendapunt als A-

punt voor de raadsvergadering van 9 juni 2015 kan worden geagendeerd. 

 

7.7.7.7. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting.Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting.Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting.Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

Mevrouw Van Boven stelt twee vragen waarbij wethouder Hefting op de tweede vraag 

aangeeft, dat een stap is gezet maar er nog geen concrete afspraak met de Beemster 

Ondernemers is gemaakt om te spreken over de uitvoering van de Participatiewet. 

Mevrouw Van Boven geeft aan dat het antwoord op de eerste vraag geen antwoord geeft 

op de vraag wat de eigen visie van de wethouder is op de uitspraak van de directeur van 

Baanstede, dat grote bedrijven niet de juiste plek zouden zijn voor cliënten van 

Baanstede. Wethouder Hefting antwoordt dat hij hierover eerst met zijn collega 

portefeuillehouders wil spreken. 

 

8.8.8.8. Bespreken van de brief van 29 april 2015 van de WMO raad Beemster, waarmee ontslag Bespreken van de brief van 29 april 2015 van de WMO raad Beemster, waarmee ontslag Bespreken van de brief van 29 april 2015 van de WMO raad Beemster, waarmee ontslag Bespreken van de brief van 29 april 2015 van de WMO raad Beemster, waarmee ontslag 

is ingediend, en de gezamenlijke reactie van 6 mei 2015 van de WMO raad en het is ingediend, en de gezamenlijke reactie van 6 mei 2015 van de WMO raad en het is ingediend, en de gezamenlijke reactie van 6 mei 2015 van de WMO raad en het is ingediend, en de gezamenlijke reactie van 6 mei 2015 van de WMO raad en het 

college naar aanleiding hiervan.college naar aanleiding hiervan.college naar aanleiding hiervan.college naar aanleiding hiervan. 

De voorzitter geeft het woord aan de commissie te beginnen bij de heer Dings. 

De heer Dings geeft aan ernstig geschokt te zijn over deze ontwikkelingen en hier geen 

goed woord voor over te hebben. Dit zal in de raadsvergadering tot uitdrukking worden 

gebracht door het indienen, mede namens de fractie van de D66, bij de algemene 

beschouwingen van een motie van afkeuring. De heer De Lange ervaart dat de wethouder 

“diep door het stof is gegaan” waardoor de weg vrij is om tot een nieuwe start te komen. 

Hij heeft vertrouwen in de intenties van de gezamenlijke reactie van 6 mei om snel te 

komen tot een adequate cliëntenraad voor het brede terrein van de drie decentralisaties. 

Daarvoor zal in de raadsvergadering een motie worden ingediend, die zijn fractie steunt, 

met een opdracht aan het college. De heer Commandeur rekent het de wethouder zwaar 

aan dat in dit dossier niet goed is gecommuniceerd. Dat de wethouder hiervoor het 

boetekleed heeft aangetrokken pleit voor hem. Mevrouw Van Boven betreurt het dat de  

leden van de WMO raad, voor de Beemster zaak verloren zijn gegaan en pleit ervoor om 

deze personen opnieuw te benaderen zodra de nieuwe structuur is vastgesteld. Mevrouw 

Van Boven geeft aan, dat in dit dossier eerder geen goede voorstelling van zaken is 

gegeven aan de commissie. Bij de algemene beschouwingen zal zij de motie indienen 

waarover de heer De Lange ook sprak. Deze motie strekt ertoe om bij verordening te 

regelen wat de rechten en plichten zijn. De heer Heijmans vindt deze ontwikkelingen 

ronduit slecht en wil de garantie hebben, dat dit niet opnieuw gebeurd.  
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De grote waarde die het college hecht aan een WMO raad ziet hij op dit moment nog niet 

terug in concrete stappen. Het optreden van de wethouder in dit dossier keurt hij af. 

Wethouder Hefting geeft aan dat het college het verloop van deze zaak betreurt en dat 

geldt tot op de dag van vandaag in bijzonder voor hem persoonlijk. In het gesprek van 4 

mei heeft hij zijn excuses aan de leden aangeboden. De wethouder schetst hoe deze 

zaak is gelopen en geeft daarbij aan, dat de WMO raad inhoudelijk wel zijn werk heeft 

kunnen doen maar dat door hem is verzuimd om snel in te spelen op het wegvallen de 

ambtelijke ondersteuning en het geven van bestuurlijke aandacht hieraan. Met het 

samenstellen van een nieuwe raad is bewust gewacht tot de bestuurlijke behandeling 

hiervan in deze vergadering zodat de commissie kan aangeven hoe daarover wordt 

gedacht.  

In tweede termijn geeft de heer Dings aan het onbegrijpelijk te vinden, dat met de 

voorbereidingen voor een nieuwe opzet is gewacht tot deze commissievergadering. Deze 

aanpak is zo niet verwoord in de stukken. De heer De Lange stelt dat deze zaak een smet 

is geweest op het totale proces van de drie decentralisaties en roept op om nu vooruit te 

kijken wat ook geldt ook voor de voormalige leden. De heer Commandeur blijft bij zijn 

eerdere woorden. Mevrouw Van  Boven vindt, dat de wethouder zelf het initiatief moet 

nemen om te horen of de voormalige leden voor zichzelf een rol zien in de nieuwe opzet. 

Het is niet duidelijk hoe hoog het budget voor de WMO raad is. De heer Heijmans prijst de 

inzet van de voormalige WMO raad. Hij wijst er ook op, dat er wethouders om mindere 

zaken zijn ontslagen. 

Wethouder Hefting ervaart dat er geen sprake is van onherstelbare schade in de relaties 

in deze zaak en blijft erbij dat er goed aan is gedaan om eerst deze bestuurlijke 

behandeling te laten plaatsvinden. Het gebrek aan communicatie rekent hij zichzelf aan. 

De aandacht in deze periode is uitgegaan naar andere zaken. Het budget (subsidie) is 

maximaal € 1.700 / € 1.800 tegenover een vraag van € 6.500.  

De voorzitter sluit hierna de bespreking af. 

 

9.9.9.9. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek.Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek.Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek.Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

Burgemeester Van Beek doet verslag van VNG congres van 2 en 3 juni, zoals gevraagd bij 

de technische vragen, en wijdt daarover verder uit. 

 

Er zijn geen vragen voor de portefeuillehouder.  

 

10.10.10.10. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter.Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter.Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter.Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

Gezien de uitloop van de vergadering vraagt de voorzitter of er dringende vragen voor de 

wethouder zijn. Die zijn er niet. 

 

11.11.11.11. VerVerVerVerantwoording van de accountant opantwoording van de accountant opantwoording van de accountant opantwoording van de accountant op de beoordeling van de jaarstukken 2014. de beoordeling van de jaarstukken 2014. de beoordeling van de jaarstukken 2014. de beoordeling van de jaarstukken 2014. 

De voorzitter heet de heer R. Goldstein, accountant, en de heer W. Beijer van PwC 

welkom bij dit agendapunt. Zij geeft het woord aan de heer Goldstein voor een korte 

toelichting op het concept verslag. De heer Goldstein geeft aan het heel vervelend te 

vinden dat de controle nog niet is afgerond waardoor er nog geen verklaring kan worden 

afgegeven. Dit komt vooral door bezettingsproblemen bij zijn kantoor. De heer Goldstein 

streeft ernaar om het definitieve verslag eind week 25 op te leveren.   

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

Dings stellen vragen waarop de heer Goldstein antwoord geeft. 

De voorzitter sluit hierna deze bespreking en bedankt de vertegenwoordigers van PwC. 
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12.12.12.12. IngIngIngIngekomen stukken.ekomen stukken.ekomen stukken.ekomen stukken.    

De commissie besluit de brief van 7 mei 2015 van burgemeester Van Beek naar 

aanleiding van een vraag van de fractie van D66 over het voeren van geluidssignalen 

door de brandweer in de nacht, voor kennisgeving aan te nemen. 

    

13.13.13.13. Rondvraag (vRondvraag (vRondvraag (vRondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).oor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).oor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).oor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).    

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

    

14.14.14.14. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 30 juni 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

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

 


