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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op donderdag 28 juni 2016, aanvang 19.00 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

De heer J.R.P.L. Dings 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 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 H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 6 t/m 19) 

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 

De heer C. van Wijnen loco-secretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van mevrouw Segers. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 juni 2016. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4. Behandelen advies van de kinderraad. 

 De voorzitter heet de leden van de kinderraad welkom.  

Namens de kinderraad geeft Louise Jonk een toelichting op het advies. Lisa van der 

Woude beantwoordt vragen van mevrouw Van Boven, de heer Heijmans, mevrouw 

Jonk, de heer Vinke, de heer Bregman en mevrouw Helder. Wethouder Hefting doet 

het voorstel aan de kinderraad om in het vervolg ervoor te zorgen dat het advies ook 

uitgevoerd kan worden in het lopende schooljaar. 

De voorzitter stelt vast dat dit advies als A-punt kan worden geagendeerd voor de 
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raadsvergadering van 28 juni 2016 en bedankt van de leden van de kinderraad voor 

hun aanwezigheid. 

 

5. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Wethouder Zeeman doet een mededeling over de voortgang van het jongerenwerk. 

Mevrouw Van Boven doet een suggestie voor een betere zichtbaarheid van de 

inzamelcontainer voor plastic bij Zuiderhof. Wethouder Zeeman neemt dit ter harte. 

 

6. Voorstel om in te stemmen met de principe-uitspraak van het college over 

woningbouw op het perceel Jisperweg 68 en de bedrijfsverplaatsing naar de 

Hobrederweg te Westbeemster van de familie Oudshoorn.  

 Bij de behandeling van dit agendapunt hebben tevens de heren Bult en Boot van het 

team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Purmerend zitting aan de 

vergadertafel.  

Bij dit agendapunt hebben zich 2 insprekers gemeld te weten namens de aanvrager, 

mevrouw S. Oudshoorn, en namens de dorpsraad Westbeemster, de heer J. Roet.  

Mevrouw Oudshoorn spreekt in. De heer De Lange, de heer Commandeur, mevrouw 

Helder en de heer Smit stellen vragen aan mevrouw Oudshoorn. De heer Roet 

spreekt in. De heer Smit en de heer Commandeur stellen vragen aan de heer Roet. 

De voorzitter geeft hierna het woord aan de commissieleden voor het debat. 

De heer Smit, mevrouw Helder, de heer Commandeur, de heer De Lange en de heer 

De Waal reageren op het voorstel.  

Wethouder Zeeman gaat in op deze reacties en geeft daarbij onder meer aan te 

zullen nagaan hoe het kan, dat een derde (positief) welstandsadvies voor de 

nieuwbouw aan de Hobrederweg, niet bij de vergaderstukken is gevoegd. 

De heren Smit en De Waal geven (in tweede termijn) aan in te stemmen met dit 

voorstel. De heer De Lange wijst dit voorstel af en wil dit als B-punt agenderen. De 

heer Commandeur steunt een behandeling als B-punt gezien de gevoeligheid van dit 

dossier. Mevrouw Helder vraagt naar de mogelijkheden in de tijd om voor dit dossier 

nog een beroep te kunnen doen om de Ruimte-voor-Ruimte regeling. 

Na de tweede termijn vraagt wethouder Zeeman om een schorsing.  

De voorzitter schorst de vergadering om 20:34 uur en heropent de vergadering om 

20:40 uur. 

Wethouder Zeeman stelt dat het niet realistisch is te verwachten, dat bij een 

aanpassing van de plannen, de besluitvorming om gebruik te maken van de Ruimte-

voor-Ruimte regeling, nog tijdig kan plaatsvinden. Het college zal, gehoord de 

discussie in deze vergadering en om geen nieuwe verwachtingen bij de familie 

Oudshoorn te laten ontstaan, nu de principe-uitspraak aan de familie Oudshoorn  

sturen. De voorzitter geeft de gelegenheid tot een korte reactie in derde termijn. 

De heer De Lange wenst dit voorstel te agenderen als B-punt voor de raad van 6 

september. De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel als B-punt zal worden behandeld in 

de raadsvergadering van 6 september. 

 

7. Bespreken van de concept zienswijze op de ontwerp wijziging van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening voor afstemming met de Ladder voor 

duurzame verstedelijking en andere onderwerpen. 

 Mevrouw Helder, de heer Commandeur, de heer Schagen, de heer De Waal en de 

heer Groot reageren op de concept zienswijze van het college. Wethouder Zeeman 

gaat in op de reacties en geeft daarbij aan het concept te zullen aanvullen met de 

bepleite regionale samenwerking per thema. Dit heeft zo de instemming van mevrouw 
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Helder, de heer Commandeur, de heer Schagen en de heer De Waal. De heer Groot 

vindt het college te kritisch en wil deze zienswijze niet indienen. 

De voorzitter verzoekt de wethouder om de raad de definitief ingediende zienswijze te 

sturen. Wethouder Zeeman zegt dit toe.  

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Er zijn geen vragen voor burgemeester Van Beek. 

 

9. Jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van de politie en brandweer over de 

veiligheidszaken die binnen deze disciplines vallen (waaronder handhaving 

verkeersveiligheid). 

 De politie wordt bij de agendapunt vertegenwoordigd door de heer Van Slageren, 

unithoofd, en de heer Koningstein, wijkagent. Bij deze behandeling heeft tevens de 

heer Hanekamp, adviseur van de gemeente Purmerend, zitting aan de vergadertafel. 

Met de raadscommissie is gecommuniceerd dat vertegenwoordigers van het 

management van de Veiligheidsregio door omstandigheden niet bij deze behandeling 

aanwezig konden zijn. 

Burgemeester Van Beek doet een voorwoord en geeft aan dat de politie en 

brandweer, de raads- en commissieleden hebben aangeboden om in het najaar 

werkbezoeken aan de kantoorvestigingen van de politie en de brandweer te 

organiseren. Hierop wordt later teruggekomen. 

De heer Van Slageren geeft een toelichting op de actuele cijfers en 

veiligheidsontwikkelingen. Een detaillering van de actuele cijfers (waar wat heeft 

plaatsgevonden) wordt nog aan de commissie beschikbaar gesteld. Er zijn vragen van 

de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer Vinke, de heer Groot en mevrouw Van 

Boven waarop de heer Van Slageren en burgemeester Van Beek antwoord geven. 

Hiermee wordt tevens een antwoord gegeven op de nog openstaande technische 

vraag nummer 3 van de fractie van PvdA/GroenLinks bij dit agendapunt. 

De voorzitter stelt vast dat hierna alles is gezegd en sluit deze bespreking af. 

10. Voorstel om in te stemmen met de jaarrekeningen 2015, de begrotings-

wijzigingen 2016 en ontwerp begroting 2017 van het Recreatieschap Twiske-

Waterland. 

 Mevrouw Jonk en de heer Vinke reageren op het voorstel. Burgemeester Van  Beek 

gaat hierop in. De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 juni 2016. 

 

11. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van het 

Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). 

 De heer Vinke, de heer Groot en mevrouw Van Boven reageren op het voorstel. 

Burgemeester Van Beek gaat hierop in en geeft daarbij aan dat, gehoord de 

commissie, de opmerking in de concept zienswijze over de te korte behandeltijd wordt 

geschrapt. 

De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 28 juni 2016. 

 

12A. Voorstel om in te stemmen met de ontwikkelingen en voorstellen over de 

toekomst van de Stadsregio Amsterdam.  

 Bij de behandeling van agendapunt 12a en 12b heeft mevrouw Keesmaat, 

beleidsmedewerkster van de gemeente Purmerend zitting aan de vergadertafel.  
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De heer Groot, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, de heer Schagen en de 

heer De Waal reageren op het voorstel. Burgemeester Van Beek gaat in op de 

opmerkingen.  

De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 28 juni 2016. 

 

12B. Bespreken voorstellen toekomst Metropoolregio Amsterdam. 

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

de heer Groot reageren op het voorstel. Burgemeester Van Beek gaat hierop in. 

De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 28 juni 2016. 

 

De voorzitter geeft hierna aan, dat het inmiddels 22.30 uur is en stelt vast dat de 

commissie de vergadering wil afmaken. 

 

13. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 Mevrouw Van Boven stelt dat de besteding van RUD gelden voor verkeer remmende 

maatregelen (asverleggingen) bij de Middenweg en Rijperweg destijds is uitgesteld 

omdat woningbouwplannen in Middenbeemster nog niet gereed waren. Dat is nu wel 

zo en zij vraag of deze maatregelen nu op korte termijn worden uitgevoerd. 

Wethouder Butter antwoordt dat dit niet geval zal zijn omdat dit opnieuw en integraal 

wordt onderzocht in het kader van de uitvoering van het GVVP. 

 

14. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

 De heer Vinke vraagt de portefeuillehouder om een reactie op de recente brief van 

Staatssecretaris Klijnsma waarin zij wettelijke maatregelen aangekondigd om 

gemeenten te verplichten beschut werk aan te bieden. Wethouder Hefting antwoordt 

dat op de vraag op een later moment wordt teruggekomen. 

 

15. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van de 

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek- Waterland (GGD). 

 De heer Heijmans reageert op het voorstel. De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 juni 2016. 

 

16. Voorstel over de analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet. 

 De voorzitter geeft aan, dat de adviesraad Sociaal Domein over dit voorstel advies 

heeft uitgebracht aan het college. Het is niet gebruikelijk, dat adviesorganen van het 

college in de commissie een toelichting op het advies geven, maar om de commissie 

een beeld te geven van het werk van deze nieuwe adviesraad is die gelegenheid er 

nu wel. De heer Bartoo, voorzitter van de adviesraad, informeert de commissie over 

o.a. het proces voor de totstandkoming van het advies.  

De heer Commandeur, de heer Schagen, de heer Vinke, de heer Heijmans en 

mevrouw Van Boven reageren op het voorstel. Wethouder Hefting beantwoordt de 

vragen en gaat in op de opmerkingen. 

De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 28 juni 2016. 

 

17. Ingekomen stukken. 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

19. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 6 september 2016. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 

 

 


