
Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 18 oktober 2016                                                                  blz. 1 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 18 oktober 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 

De heer N.C.J. Konijn BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs 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 P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven  VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD (bij punt 6 t/m 12) 

De heer W.J. van Twisk VVD (bij punt 1 t/m 5) 

    

Op uitnodiging aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange wethouder BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde loco-gemeentesecretaris 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 27 september 2016. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 De heer De Lange vraagt of de wethouder al een antwoord kan geven op de vraag 

welke middelen ingezet kunnen worden voor de problematiek van de woning bij het 

tankstation in Noordbeemster. Wethouder Butter antwoordt dat juridische stappen 

worden onderzocht. De heer Schagen stelt vragen met betrekking tot de locatie De 

Bonte Klaver naar aanleiding van het overleg van de dorpsraad Noordbeemster van 6 

oktober: is er sprake van verkoop van de locatie aan gegadigden en hoe kan het dat 

de beperkingen voor woningbouw (aanwezigheid van milieuzones) nu pas ambtelijk in 

dit proces zijn ingebracht. Wethouder Butter beantwoordt de vragen en geeft daarbij 

aan de commissie op korte termijn nader te zullen informeren over dit project. 
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De heer Van Twisk vraagt om nu verkeerstellingen uit te voeren tussen Oosthuizen en 

het Zuiderpad met het doel dat dit een nulmeting is voor de komende aansluiting van 

de Purmerenderweg op de N244. Wethouder Butter zal hiervoor opdracht geven. 

 

5. Presentatie en de officiële ingebruikname van de gemeentelijke website 

Duurzaamheid. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt hebben mevrouw Verkerk, content manager, 

en de heer Buseman, beleidsmedewerker, van de gemeente Purmerend, zitting aan 

de vergadertafel.  

Wethouder Butter geeft een korte inleiding waarna mevrouw Verkerk de website 

lanceert en een toelichting op geeft. 

Hierop reageren de heer Groot, mevrouw Van Boven, de heer Van Twisk, de heer 

Dings en de heer De Waal.  

Op de vragen en opmerkingen wordt ingegaan door wethouder Butter, mevrouw 

Verkerk en de heer Buseman. 

Na deze behandeling bedankt de voorzitter de medewerkers voor de presentatie en 

sluit het agendapunt af. 

 

6. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Wethouder Zeeman doet een mededeling over de vuurwerkschade. 

De heer Groot vraagt om handhaving tegen de verrommeling bij de woonschepen aan 

de Zuiddijk. Mevrouw Van Boven vraagt om extra inzamelpunten voor het PMD afval 

in het buitengebied. De heer De Lange vraagt om een heldere uiteenzetting van het 

archeologiebeleid en de uitvoering hiervan. De heer De Lange vraagt ook of in 

navolging van Westbeemster er in meer dorpskernen een bibliotheek servicepunt zal 

komen. De heer Dings vraagt of inmiddels met de voetbalverenigingen is gesproken 

naar aanleiding van brief van de gemeente aan de voetbalverenigingen over 

mogelijke gezondheidsrisico’s door gebruik rubbergranulaat van gebruikte 

autobanden in de kunstgrasvelden, en zo ja wat de uitkomst hiervan is.  

Wethouder Zeeman beantwoordt de vragen (telkens nadat die zijn gesteld) en geeft 

op de eerste vraag van de heer De Lange aan, dat zij een dergelijke 

themabijeenkomst wil organiseren voor wie dat wil. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Oostdijk 7a. 

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

Smit reageren op het voorstel en geven aan daarmee in te stemmen. 

Wethouder Zeeman antwoordt terug te zullen komen op de vraag van de heer De 

Lange of het door de sloop van de kassen ontstane saldo “water” (watercompensatie) 

elders inzetbaar is of toegevoegd kan worden aan de saldo die destijds is 

gerealiseerd door het Waterplan (2012). 

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

kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 oktober 2016. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van de subsidieplafonds voor 2017. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt heeft mevrouw Klaver, beleidsmedewerkster 

van de gemeente Purmerend, zitting aan de vergadertafel. 

De heer Heijmans, mevrouw Helder, mevrouw Fabriek, de heer Schagen en de heer 

Dings reageren op het voorstel en geven aan daarmee in te stemmen. 

Wethouder Zeeman gaat in op de opmerkingen en geeft daarbij aan in het voorjaar 

2017 over het maatschappelijk beleidskader een fundamentele discussie te willen 
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voeren, los van alle verbanden die er zijn, met vragen zoals wat voor nieuwe 

ontwikkelingen worden beoogd door de gemeente met het subsidiebeleid, kunnen de 

organisaties zonder subsidies of is er misschien een extra stimulans nodig om dit te 

bereiken. Daarnaast zal opnieuw worden beoordeeld of  nieuwe initiatieven vanuit de 

WMO kunnen worden bekostigd. 

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

kan worden geagendeerd voor de begrotingsraad van 8 november 2016. 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Jonk. 

 Wethouder Jonk doet een mededeling over de schriftelijke beantwoording van de 

vraag over de regeling zonder meer en beantwoordt de vragen die door de heer Dings 

in de raad zijn gesteld bij haar installatie als wethouder. Bij de laatste vraag hiervan 

wijst zij ook op de komende regionale raadsbijeenkomst (16 november 2016) over de 

inkoop specialistische jeugdhulp en de intentie van het college om in het najaar een 

themabijeenkomst of mini symposium te organiseren over de uitvoering van de 3 

decentralisaties. 

De heer Dings vraagt of de wijze van aanbesteding voor de jeugdzorg die de 

gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben gehanteerd, ook door 

de regio wordt gehanteerd, nu de rechtbank recent heeft uitgesproken dat deze 

aanpak niet is toegestaan. Verder vraagt hij of de wethouder bekend is met de notitie 

“Doe wat nodig is, experimenten die maatwerk mogelijk maken” en geeft aan deze 

notitie aan de griffie te zullen sturen.  

Mevrouw Van Boven vraagt naar de stand van zaken rondom BaanStede.  

Mevrouw Fabriek vraagt wat uit het budget voor het mantelzorgcompliment wordt 

bekostigd. 

Wethouder Jonk beantwoordt de vragen (telkens nadat die zijn gesteld) en geeft 

hierbij aan, dat een schriftelijk antwoord volgt op de vraag van mevrouw Fabriek. 

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Burgemeester Van Beek beantwoordt de vraag die in de voorgaande 

commissievergadering door de heer Groot is gesteld over de Wet open overheid. 

Mevrouw Van Boven en de heer Dings vragen naar aanleiding van de beantwoording 

op de technische vragen over de Veiligheidsregio, wat het verdere proces zal zijn van 

het algemeen bestuur om te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke regeling. 

De heer Groot vraagt welke preventieve maatregelen worden genomen om 

vuurwerkschade te voorkomen. 

Burgemeester Van Beek beantwoordt de vragen (telkens nadat die zijn gesteld). 

 

11. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

 De heer De Lange vraagt de andere fracties of zij ook behoefte hebben aan een 

workshop over het archeologiebeleid en de uitvoering hiervan.  

De heer Smit wil over dit onderwerp wel spreken maar vindt een workshop te zwaar 

hiervoor. Mevrouw Van Boven stelt eerst helderheid te willen hebben over de 

gevolgen in het geval de notitie geactualiseerd moet worden. De heer De Wildt heeft 

geen behoefte hieraan. De heer Dings antwoordt deze behoefte wel te hebben om zo 

te beoordelen of het beleid nog actueel is.  

De voorzitter stelt voor om deze uitkomst te bespreken in het raadspresidium. Aldus 

wordt besloten. 
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12. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 8 november 2016 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

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


