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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 9 februari 2016, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

De heer A.N. Commandeur voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

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 J.C. de Wildt CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 

Mevrouw A.M.J. Segers 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:  

De heer J.W.T. Smit D66 

  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de heer Smit. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Kennismaken met de kinderraad. 

De voorzitter nodigt de leden van de kinderraad uit om kennis te maken. De leden van de 

kinderraad maken kennis met de aanwezigen aan de vergadertafel door een kort gesprek 

met elkaar. De voorzitter sluit deze kennismaking af met de mededeling, dat de 

commissie de kinderraadsleden graag in juni terugziet voor het uitbrengen van het 

advies. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 19 januari 2016. 

De commissie stelt de besluitenlijst gewijzigd vast.  

Aan agendapunt 8 wordt toegevoegd, dat mevrouw Helder ook heeft gevraagd om een 

regionale hoorzitting te organiseren, naast aansluiting bij de klankbordgroep 3-D’s van 

Purmerend. 
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5. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

Wethouder Zeeman beantwoordt eerst twee vragen van de fractie van de BPP die nog 

openstaan vanuit de technische vragen te weten wanneer zal een presentatie worden 

gegeven over het jeugdwerk in Beemster en zijn verenigingen voldoende op de hoogte 

over hoe te handelen bij discriminatiezaken en kunnen zijn daarvoor advies en 

ondersteuning krijgen.  

Er worden geen nieuwe vragen gesteld. 

6. Voorstel om toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatieregeling voor 

het perceel Oostdijk 7a te Zuidoostbeemster. 

De heer Heijmans, mevrouw Helder, de heer De Wildt, de heer De Lange en de heer De 

Waal reageren op het voorstel. Allen geven aan in te stemmen met uitzondering van de 

heer De Lange, die bedenkingen uit en in zijn betoog oproept om te spreken over de 

“verpaarding” van het agrarisch productiegebied. Wethouder Zeeman gaat in op de 

reacties en geeft daarbij aan het eens te zijn met de heer De Lange om nader te spreken 

over de “verpaarding” van het agrarisch gebied, maar dan op een ander moment. Er zal 

worden nagegaan hoe aan de voorwaarde van de heer De Lange voldaan kan worden, 

dat eerst de kas gesloopt moet worden voordat er gebouwd kan worden.  

De voorzitter stelt vast dat de fracties van D66, VVD, CDA en PvdA/GroenLinks 

instemmen met dit voorstel en de fractie van de BPP bedenkingen heeft en hiervoor in de 

raadsvergadering van 9 februari een stemverklaring zal afleggen.  

Daarmee kan dit voorstel als A-punt worden geagendeerd voor deze raadsvergadering. 

 

7. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

Mevrouw Van Boven vraagt of er een evaluatie komt van de ambtelijke samenwerking 

met Purmerend. Burgemeester Van Beek beantwoordt deze vraag. 

8. Voorstel met betrekking tot de Wet meldplicht datalekken. 

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

Dings reageren op het voorstel. Burgemeester Van Beek gaat in op de reactie en geeft 

daarbij aan te zullen nagaan of van de (in de antwoorden op de technische vragen 

genoemde) veiligheidsriscoanalyse en privacy impact analyse op de uitvoering van de 

Wmo en Jeugdwet, aan de raad een bestuurlijke samenvatting kan worden gegeven. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met het voorstel en dit als A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 februari. 

 

9. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met het voorstel en dit als A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 februari. 

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

De heer De Wildt vraagt wat de gemeente doet aan de luchtbehandelingsinstallatie van 

de openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. Dit in verband met het vertrek van een 

leerkracht als gevolg van gezondheidsklachten door deze installatie. De heer Heijmans 

vraagt aandacht voor de zichtbaar van de mobiele, interactieve snelheidsmeter (smiley) 

op de Purmerenderweg. Wethouder Butter beantwoordt beide vragen. 
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11. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

De heer Dings vraagt of de totale uitgaven over 2015 voor de uitvoering van de Jeugdwet 

al in beeld zijn en, naar aanleiding van het antwoord van wethouder Hefting, of het 

vaststellingsproces van de jaarrekening hierdoor in het gedrang komt.  

Mevrouw Van Boven vraagt wanneer kennis kan worden gemaakt met de leden van de 

Adviesraad Sociaal Domein. Tevens geeft zij aan dat haar fractie gehoord heeft van een 

discussie in de aflopen week in het werkgeversservicepunt. Zij vraagt de wethouder wat 

er speelt. De heer Heijmans vraagt of door de overname van TSN Thuiszorg door 

Buurtzorg alle problemen zijn opgelost. Mevrouw Segers vraagt of de wethouder bekend 

was met de door de Inspectie voor de Gezondheidszorg geconstateerde wachtlijst van 

het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis van de GGD 

en wat hiermee is gedaan. 

Wethouder Hefting beantwoordt de vragen en geeft op de betreffende vraag van 

mevrouw Van Boven aan, dat de Adviesraad Sociaal Domein binnenkort in de nieuwe 

samenstelling bijeen komt waardoor een kennismaking met de commissie zou kunnen 

worden gepland voor de vergadering van 1 of 22 maart. 

Tot slot deelt wethouder Hefting mede, dat de dienstverlening voor het aanvullend 

openbaar vervoer en het leerlingenvervoer is overgenomen door Munckhof Taxi, naar 

aanleiding van het faillissement van ETS. 

 

12. Bespreken van de brief van het college d.d. 13 december 2015 over de 

besluitvorming met betrekking tot de regionale inkoop voor 2016-2018 inzake de 

uitvoering van de WMO en de Jeugdwet. 

De voorzitter verzoekt de wethouder om bij deze behandeling ook antwoord te geven op 

een openstaande vraag van de fractie van de VVD vanuit de technische vragen te weten 

als Beemster de nieuwe DVO niet tekent, wat betekent dit voor de deelname van 

Beemster in deze Regeling zonder Meer in het kader van regionale solidariteit? 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de fractie van PvdA/GroenLinks die om 

agenderen van dit ingekomen stuk heeft gevraagd. 

De heer Dings geeft aan waarom tot agendering van deze brief is gevraagd en pleit bij 

het college voor het eerder informeren en beter betrekken van de raad bij dit onderwerp. 

Mevrouw Jonk, de heer De Wildt, mevrouw Van Boven en mevrouw Segers geven ook 

aan hoe zij tegen deze ontwikkeling aankijken en welke vragen daarbij zijn.  

Wethouder Hefting reageert op hetgeen is ingebracht en zet daarbij onder andere uiteen 

wat de beweegredenen voor het college zijn geweest voor de keuze met betrekking tot 

de Wmo en wat voor deze besluitvorming de tijdspanne is geweest. De wethouder gaat 

in op de vragen en opmerkingen over de consequenties hiervan voor de samenwerking 

in de subregio Zaanstreek-Waterland. Verder stelt hij voor om over de bepleitte stevigere 

wisselwerking tussen college en raad op een ander moment met elkaar te spreken. Het 

college zou dit kunnen initiëren en daarbij kan worden gedacht aan een discussie in de 

1e helft van 2016. Over deze aanpak zal nog gesproken worden.  

De wethouder zal de raad nader informeren mochten er juridische ontwikkelingen 

ontstaan en over de aanwezigheid van tevredenheidsgegevens van de cliënten ten 

behoeve van de toekomstige besluitvorming. 

De voorzitter sluit hierna deze bespreking af. 

 

13. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
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14. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

Mevrouw Jonk roept de andere fracties op een werkvergadering te houden voor de 

beeldvorming over de ontwikkelingen in de sociale woningmarkt. Mevrouw Segers 

onderschrijft deze oproep en pleit in dit kader voor een actualisatie van de woonvisie. 

Mevrouw Van Boven, de heer De Wildt en de heer Dings ondersteunen het voorstel van 

mevrouw Jonk. De oproep wordt ook positief ontvangen door wethouder Butter.   

15. Afscheid van de heer L.D.J. Fabriek 

Burgemeester Van Beek en de heer Commandeur spreken de heer Fabriek toe en 

bedanken hem voor zijn inzet. De heer Fabriek kijkt terug op een zeer plezierige 

samenwerking en bedankt de aanwezigen hiervoor.  

 

16. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 1 maart 2016. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.M.J. Segers   M. Timmerman 

 

 


