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

30303030    juni juni juni juni 2012012012015555, aanvang , aanvang , aanvang , aanvang 11119999.30 .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:     

De heer J.R.P.L. Dings 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 

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:  

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 gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 12: bespreken van de brief d.d. 12 

mei 2015 van het college met nadere informatie over de ontmoetingsplek voor de oudere 

jongeren in Middenbeemster, wordt van de agenda gehaald. De commissie neemt kennis 

van deze brief. 

 

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 9999    juni juni juni juni 2015.2015.2015.2015.    

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4.4.4.4. KeKeKeKennismaken met de jeugdraad en behandelen advies van de kinderraad.nnismaken met de jeugdraad en behandelen advies van de kinderraad.nnismaken met de jeugdraad en behandelen advies van de kinderraad.nnismaken met de jeugdraad en behandelen advies van de kinderraad.    

De voorzitter heet de leden van de kinderraad en de jeugdraad welkom. Vervolgens wordt 

er gelegenheid geboden aan de (aanwezige 3 van de 4) leden van de jeugdraad om 

kennis te maken met de aanwezigen aan de vergadertafel.  
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Na deze kennismaking geeft de voorzitter het woord aan Tara van der Helm om namens 

de kinderraad het advies aan de commissie voor te leggen. De kinderraad stelt de 

gemeenteraad voor om bij motie het college opdracht te geven onderzoek te doen naar 

de verbetering van de verkeersveiligheid rond, aan en nabij het zebrapad aan de 

Middenweg bij de Dirck van Osslaan te Middenbeemster (nabij het tankstation). De 

concept motie wordt uitgedeeld en daarbij voorgelezen door Isabelle Nijkamp. Hierna 

geeft de voorzitter gelegenheid tot het stellen van vragen. Mevrouw Segers, de heer 

Commandeur, de heer De Lange en de heer De Waal stellen vragen die worden 

beantwoord door Nikita van Twisk. Wethouder Hefting (onderwijs) geeft aan betrokken te 

zijn geweest bij het voorstel van de kinderraad en positief te staan tegenover de concept 

motie. De voorzitter stelt hierna vast, de commissie zich kan verenigen met het 

procesvoorstel van de kinderraad. De commissie stemt daarbij in met zijn voorstel, dat hij 

gezien zijn functie van voorzitter van deze commissievergadering, de motie in de 

raadsvergadering zal inbrengen. Dit agendapunt zal hierbij een A-punt zijn. 

De voorzitter bedankt de leden van de kinderraad en de jeugdraad voor hun 

aanwezigheid. 

 

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

Mevrouw Van Boven en mevrouw Jonk stellen vragen waarop burgemeester Van Beek 

antwoord geeft.  

De heer Groot brengt op een vraag van mevrouw Van Boven als ordepunt in, het niet juist 

te vinden dat een pleidooi wordt gehouden voor een individueel belang. Over dit ordepunt 

wordt niet verder gesproken. 

 

6.6.6.6. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Intergemeentelijk Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Intergemeentelijk Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Intergemeentelijk Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Intergemeentelijk 

Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW).Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW).Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW).Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW).    

Burgemeester Van Beek geeft eerst antwoord op de nog openstaande technische vraag 

van de BPP met betrekking tot het Waterlands Archief.  

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

De Waal en de heer Groot op het voorstel. Burgemeester Van Beek reageert op de 

opmerkingen en aandachtspunten.  

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

30 juni 2015 kan worden geagendeerd 

 

7.7.7.7. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.    

De heer De Wildt, de heer De Lange, mevrouw Segers en mevrouw Van Boven stellen 

vragen waarop wethouder Zeeman antwoord geeft. Daarbij geeft zij aan dat er een 

schriftelijk antwoord komt op de vraag van de heer De Lange waarom op het kerkplein 

van Westbeemster er een container voor de inzameling van plastics staat met het 

gemeentelogo van Zaanstad. In haar beantwoording zegt wethouder Zeeman ook bereidt 

te zijn de commissie in vertrouwelijkheid nader te informeren over de stand van zaken 

rond het gedoogde 2e parkeerterrein bij Fort Resort Beemster. Dit op de vraag van de 

heer De Wildt. De voorzitter stelt vast, dat de commissie hieraan geen behoefte heeft. 

 

8.8.8.8. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw van een 

woning op het perceel Hobrederweg 38 woning op het perceel Hobrederweg 38 woning op het perceel Hobrederweg 38 woning op het perceel Hobrederweg 38 te Middenbeemster.te Middenbeemster.te Middenbeemster.te Middenbeemster.    

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

reageren positief op het voorstel.  
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De voorzitter stelt hierna vast dat dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 

30 juni 2015 kan worden geagendeerd 

 

9.9.9.9. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de vestiging van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de vestiging van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de vestiging van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de vestiging van een 

hoveniersbedrijf en realisatie van een kapschuur op het perceel Middenweg 191 te hoveniersbedrijf en realisatie van een kapschuur op het perceel Middenweg 191 te hoveniersbedrijf en realisatie van een kapschuur op het perceel Middenweg 191 te hoveniersbedrijf en realisatie van een kapschuur op het perceel Middenweg 191 te 

Middenbeemster.Middenbeemster.Middenbeemster.Middenbeemster.    

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

reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman gaat in op de reacties.  

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

30 juni 2015 kan worden geagendeerd 

 

10.10.10.10. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van heVoorstel tot het gewijzigd vaststellen van heVoorstel tot het gewijzigd vaststellen van heVoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Middenweg 22a 2014”.  t bestemmingsplan “Middenweg 22a 2014”.  t bestemmingsplan “Middenweg 22a 2014”.  t bestemmingsplan “Middenweg 22a 2014”.      

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

reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman gaat in op de reacties.  

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

30 juni 2015 kan worden geagendeerd 

 

11.11.11.11. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de omgevingsdienst Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de omgevingsdienst Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de omgevingsdienst Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de omgevingsdienst 

IJmond.IJmond.IJmond.IJmond.    

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, de heer Schagen, de heer De Waal en de 

heer Groot reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman gaat in op de reacties en geeft 

daarbij aan een schriftelijk antwoord te zullen geven op de vraag van mevrouw Van Boven 

naar de uitkomst van de gesprekken met de omgevingsdienst over de bijdrage; bij de 

technische behandeling van de jaarstukken is € 60.000 genoemd en in dit voorstel staat 

€ 99.000. Er volgt ook een schriftelijk antwoord op de vraag van de heer Groot om 

opheldering over het verschil tussen de indexering van 2,5% van de omgevingsdienst en 

de eigen indexering van 1,5%.  

De voorzitter stelt hierna vast dat deze vragen een behandeling als A-punt voor de 

raadsvergadering van 30 juni 2015 niet in de weg staat. 

 

12.12.12.12. ((((VervallenVervallenVervallenVervallen))))     

 

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

De heer De Wildt, mevrouw Jonk, mevrouw Segers en mevrouw Helder stellen vragen 

waarop wethouder Butter antwoord geeft. De heer De Wildt reageert op het antwoord van 

de wethouder en dringt aan op het bespoedigen van de door hem bedoelde 

werkzaamheden (fietspad Nekkerweg – Vredenburghweg). 

 

14.14.14.14. Voorstel tot het benoemen van de accVoorstel tot het benoemen van de accVoorstel tot het benoemen van de accVoorstel tot het benoemen van de accountant voor 2015 ev.ountant voor 2015 ev.ountant voor 2015 ev.ountant voor 2015 ev.    

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

Schagen reageren positief op het voorstel.  

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

30 juni 2015 kan worden geagendeerd 

 

15.15.15.15. Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe financiële verordening.Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe financiële verordening.Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe financiële verordening.Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe financiële verordening.    

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

Commandeur reageren op het voorstel. Wethouder Butter reageert op de opmerkingen en 

vragen. 
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De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 30 

juni 2015 kan worden geagendeerd 

 

16.16.16.16. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie reserves en voorzieningen. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie reserves en voorzieningen. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie reserves en voorzieningen. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie reserves en voorzieningen.     

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

Vinke reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op de reacties. Mevrouw Kroese 

geeft aan aanvulling daarop.  

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 30 

juni 2015 kan worden geagendeerd waarbij mevrouw Van Boven heeft aangegeven 

namens de fractie van de VVD een stemverklaring te zullen afleggen en de heer Vinke 

een stemverklaring namens de fractie van PvdA/GroenLinks. 

 

17.17.17.17. 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.    

Mevrouw Van Boven en mevrouw Segers stellen vragen. De heer Vinke kondigt vragen 

(per brief) aan over het opleggen van boetes bij uitkeringsfraude.   

Wethouder Hefting reageert op de vragen van mevrouw Van Boven en mevrouw Segers.  

Daarbij geeft hij aan op de constatering van mevrouw Segers, dat bij de technische 

antwoorden per abuis de leerlingenprognose van 2012 is gevoegd in plaats van die van 

2015. Dit zal worden hersteld.  

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

Van Boven naar de uitkomst van het (nog komende) overleg tussen de 

portefeuillehouders over de visie die door de directeur van Baanstede in de media is 

neergelegd. Er volgt ook een schriftelijk antwoord op twee vragen van mevrouw Segers: 

voldoet de gemeente aan de privacynormen die gelden voor de cliëntdossiers in het 

sociaal domein gelet op een recent door de VNG ontwikkelde zelftest en kan de uitvoering 

van de wettelijke plicht om de raad te informeren over de ontwikkeling van voortijdig 

schoolverlaten worden opgenomen in de periodieke informatievoorziening aan de raad. 

 

18.18.18.18. Voorstel het vaststellen van de visie op beschut werk en het voorstel om hiervoor de ReVoorstel het vaststellen van de visie op beschut werk en het voorstel om hiervoor de ReVoorstel het vaststellen van de visie op beschut werk en het voorstel om hiervoor de ReVoorstel het vaststellen van de visie op beschut werk en het voorstel om hiervoor de Re----

integratieverordening participatiewet Zaanstreekintegratieverordening participatiewet Zaanstreekintegratieverordening participatiewet Zaanstreekintegratieverordening participatiewet Zaanstreek----Waterland 2015 te wijzigen.Waterland 2015 te wijzigen.Waterland 2015 te wijzigen.Waterland 2015 te wijzigen.    

De heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal, mevrouw Segers en mevrouw 

Van Boven reageren op het voorstel. Wethouder Hefting vraagt om een schorsing. 

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten. 

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

Wethouder Hefting gaat in op de reacties.  

Er wordt gereageerd in tweede termijn. Wethouder Hefting zegt in zijn tweede reactie toe, 

de commissie op de hoogte te zullen houden van de ontwikkelingen bij de transformatie 

van dit onderwerp.  

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

van 30 juni 2015 kan worden geagendeerd waarbij is aangegeven, dat namens de fractie 

van de PvdA/GroenLinks een stemverklaring zal worden afgelegd. 

 

19.19.19.19. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

20.20.20.20. 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. 
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21.21.21.21. SSSSluiting.luiting.luiting.luiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 23.08 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 8 september 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 

 


