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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     

19 mei 19 mei 19 mei 19 mei 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 A.N. Commandeur 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 L.D.J. Fabriek 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 (bij punt 1 t/m 4) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 5 t/m 21) 

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 van besluitenlijst van de vergadering van besluitenlijst van de vergadering van besluitenlijst van de vergadering van 28 april 28 april 28 april 28 april 2015.2015.2015.2015.    

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4.4.4.4. Presentatie over de stand van zaken bij de uitvoering van het WMO loket.Presentatie over de stand van zaken bij de uitvoering van het WMO loket.Presentatie over de stand van zaken bij de uitvoering van het WMO loket.Presentatie over de stand van zaken bij de uitvoering van het WMO loket.    

De heer    P. van der Nulft, teammanager Wonen en WMO van de gemeente Purmerend 

presenteert de stand van zaken. Mevrouw Segers, de heer Fabriek, mevrouw Van Boven, 

mevrouw Jonk en de heer Dings stellen vragen waarop de heer Van der Nulft antwoord. 

 

5.5.5.5. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.    
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Wethouder Zeeman doet een mededeling over de brief die het college op 19 mei heeft 

verzonden aan de NAM met betrekking tot het gaswinningsgebied in de Havermeer te 

Noordbeemster. Zij geeft aan, dat de NAM bereid is om een presentatie te geven aan de 

raadscommissie. De wens hiertoe vanuit de raadsfracties zou via de griffier kenbaar 

kunnen worden gemaakt. 

 

Er zijn geen vragen voor de portefeuillehouder.  

    

6.6.6.6. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het oprichten Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het oprichten Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het oprichten Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het oprichten 

(herbouw/verplaatsing) van een woni(herbouw/verplaatsing) van een woni(herbouw/verplaatsing) van een woni(herbouw/verplaatsing) van een woning op het perceel Jisperweg 16 te Noordbeemster.ng op het perceel Jisperweg 16 te Noordbeemster.ng op het perceel Jisperweg 16 te Noordbeemster.ng op het perceel Jisperweg 16 te Noordbeemster.    

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

reageren instemmend op het voorstel. De voorzitter stelt hierna vast dat de commissie 

zich met dit voorstel kan verenigen en dit agendapunt als A-punt voor de 

raadsvergadering van 19 mei 2015 kan worden geagendeerd. 

 

7.7.7.7. Voorstel tot het verlenen van ontslag, benoeming en herbenoeming van leden van de Voorstel tot het verlenen van ontslag, benoeming en herbenoeming van leden van de Voorstel tot het verlenen van ontslag, benoeming en herbenoeming van leden van de Voorstel tot het verlenen van ontslag, benoeming en herbenoeming van leden van de 

welstandscommissie.welstandscommissie.welstandscommissie.welstandscommissie.    

Mevrouw Helder, de heer Fabriek, de heer Schagen, de heer Vinke en mevrouw Segers  

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

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 19 mei 2015 kan worden 

geagendeerd. 

    

8.8.8.8. Bespreken van de brief d.d. 8 april 2015 van wethouder Zeeman en de onderliggende Bespreken van de brief d.d. 8 april 2015 van wethouder Zeeman en de onderliggende Bespreken van de brief d.d. 8 april 2015 van wethouder Zeeman en de onderliggende Bespreken van de brief d.d. 8 april 2015 van wethouder Zeeman en de onderliggende 

stukken. Dit betreft de reactie van het college en het ISW op de ontwerpwijziging van de stukken. Dit betreft de reactie van het college en het ISW op de ontwerpwijziging van de stukken. Dit betreft de reactie van het college en het ISW op de ontwerpwijziging van de stukken. Dit betreft de reactie van het college en het ISW op de ontwerpwijziging van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening.Provinciale Ruimtelijke Verordening.Provinciale Ruimtelijke Verordening.Provinciale Ruimtelijke Verordening.    

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Segers die namens haar fractie heeft 

gevraagd om agendering van deze brief. Mevrouw Segers geeft een nadere toelichting op 

de motivering om deze stukken te laten agenderen. De heer Fabriek, de heer De Lange, 

de heer De Waal en mevrouw Helder reageren op de inbreng van mevrouw Segers. 

Wethouder Zeeman reageert. Mevrouw Segers en de heer De Lange reageren in 2e 

termijn. Wethouder Zeeman geeft aan, dat op het door mevrouw Segers geconstateerde 

gemis van het noemen van 1 van de 10 kernwaarden in de structuurvisie Beemstermaat, 

een schriftelijk antwoord volgt.  

De voorzitter stelt vast, dat deze bespreking hiermee kan worden afgesloten.  

 

9.9.9.9. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. HeftingVragen aan de portefeuillehouder G.H. HeftingVragen aan de portefeuillehouder G.H. HeftingVragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting 

Wethouder Hefting geeft antwoord op een vraag van de fractie van de BPP (gesteld bij de 

technische vragen) met betrekking tot een vervoersmodel van Universiteit Twente. 

Mevrouw Segers en mevrouw Van Boven stellen respectievelijk twee en drie vragen. 

Wethouder Hefting beantwoord de vragen en geeft op een vraag van mevrouw Segers 

aan, dat zal worden beoordeeld hoe de commissie wordt geïnformeerd door de GGD over 

de Jeugdmonitor Emovo Zaanstreek-Waterland 2013-2014: schriftelijk of via een 

presentatie aan de commissie op 30 juni 2015. Op een vraag van mevrouw Van Boven 

geeft de wethouder aan, dat het uitblijven van het leggen van een contact met de 

ondernemers in Beemster (over wat de Participatiewet voor hun zou kunnen betekenen) 

niet moedwillig is geweest. De wethouder zal dit contact alsnog leggen om daarbij uit te 

leggen, dat het op dit moment te vroeg is om met elkaar te spreken over de uitvoering 

van deze wet.    



Besluitenlijst vergadering raadscommissie 19 mei 2015    blz. 3 van 4 
 

 

10.10.10.10. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van het Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van het Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van het Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van het 

werkvoorzieningsschap Zaanstreekwerkvoorzieningsschap Zaanstreekwerkvoorzieningsschap Zaanstreekwerkvoorzieningsschap Zaanstreek----Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).    

De heer Vinke, de heer Groot en mevrouw Jonk reageren op het voorstel. Wethouder 

Hefting geeft aan, dat als de raad hetgeen is voorgesteld overneemt, daarmee het 

voorbehoud wordt gemaakt van een goedkeurende accountantsverklaring.  

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 19 mei 2015 kan worden 

geagendeerd. 

 

11.11.11.11. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van de GGD ZaanstreekVoorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van de GGD ZaanstreekVoorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van de GGD ZaanstreekVoorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van de GGD Zaanstreek----

Waterland.Waterland.Waterland.Waterland.    

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

Fabriek reageren instemmend op het voorstel. De voorzitter stelt hierna vast dat de 

commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit agendapunt als A-punt voor de 

raadsvergadering van 19 mei 2015 kan worden geagendeerd. 

    

12.12.12.12. 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 en de heer De Lange stellen vragen. Op de vraag van de heer De Wildt 

over de geconstateerde slechte staat en daarmee verkeersonveilige situatie van het 

fietspad tussen de Nekkerweg en de Vredenburghweg geeft wethouder Butter aan dat hij 

daarop schriftelijk terugkomt.  

Wethouder Butter doet twee mededelingen: over zijn eerdere inbreng bij de vraag over de 

namen van de dorpskernen en over de belangstelling voor de woningbouw in het plan De 

Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster. 

De heer De Waal stelt naar aanleiding van de 1e mededeling een korte vraag waarop 

wethouder Butter antwoordt, dat het standpunt van het college hierbij ongewijzigd is. 

 

13.13.13.13. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan DeVoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan DeVoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan DeVoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser Rijperweg 112. Keyser Rijperweg 112. Keyser Rijperweg 112. Keyser Rijperweg 112.    

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 19 mei 2015 kan worden 

geagendeerd. 

    

14.14.14.14. 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.    

Er zijn geen vragen voor de portefeuillehouder.  

    

15.15.15.15. Voorstel om in te stemmen met de ontwerpstukken van de jaarrekeningen 2014, de Voorstel om in te stemmen met de ontwerpstukken van de jaarrekeningen 2014, de Voorstel om in te stemmen met de ontwerpstukken van de jaarrekeningen 2014, de Voorstel om in te stemmen met de ontwerpstukken van de jaarrekeningen 2014, de 

begrotingswijzigingen 2015 en de programmabegroting 2016 van Recreatieschap begrotingswijzigingen 2015 en de programmabegroting 2016 van Recreatieschap begrotingswijzigingen 2015 en de programmabegroting 2016 van Recreatieschap begrotingswijzigingen 2015 en de programmabegroting 2016 van Recreatieschap 

TwiskeTwiskeTwiskeTwiske----Waterland.Waterland.Waterland.Waterland.    

De heer De Waal en de heer Schagen reageren op het voorstel. Burgemeester Van Beek 

reageert op de opmerking van de heer Schagen. 

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 19 mei 2015 kan worden 

geagendeerd.    

    

16.16.16.16. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Veiligheidsregio Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Veiligheidsregio Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Veiligheidsregio Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Veiligheidsregio 

ZaanstreekZaanstreekZaanstreekZaanstreek----Waterland.Waterland.Waterland.Waterland.    

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

reageren op het voorstel. Burgemeester Van Beek reageert op de opmerkingen. 
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De voorzitter stelt hierna vast dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit 

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 19 mei 2015 kan worden 

geagendeerd.    

 

17.17.17.17. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 vanVoorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 vanVoorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 vanVoorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Stadsregio  de Stadsregio  de Stadsregio  de Stadsregio 

Amsterdam.Amsterdam.Amsterdam.Amsterdam.    

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

reageren op het voorstel. Burgemeester Van Beek reageert op de opmerkingen. 

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 19 mei 2015 kan worden 

geagendeerd.    

    

18.18.18.18. Voorstel om in te stemmen met de 8Voorstel om in te stemmen met de 8Voorstel om in te stemmen met de 8Voorstel om in te stemmen met de 8eeee wijziging van de gemeenschappelijke regeling  wijziging van de gemeenschappelijke regeling  wijziging van de gemeenschappelijke regeling  wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Stadsregio Amsterdam.Stadsregio Amsterdam.Stadsregio Amsterdam.Stadsregio Amsterdam.    

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

agendapunt als A-punt voor de raadsvergadering van 28 april 2015 kan worden 

geagendeerd. 

    

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. 

 

21.21.21.21. SSSSluiting.luiting.luiting.luiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 9 juni 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

A.M.J. Segers   M. Timmerman 

 


