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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 19 januari 2016, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw M.L. van Boven 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 (bij punt 1  t/m 7) 

Mevrouw A.M.J. Segers D66  

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 8 t/m 15) 

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

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 11) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 12 t/m 15) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

De heer W.J. van Twisk VVD 

    

Op uitnodiging aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

De heer G.H. Hefting wethouder BPP (bij punt 1 t/m 8) 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks 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 15 december 2015. 

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

De heer Heijmans vraagt of de berichten in de landelijke media over de negatieve 

stemming onder de vrijwilligers van de brandweer ook lokaal zo wordt herkend. Deze 

vraag is ook de vraag van mevrouw Helder, de heer Commandeur en de heer Schagen. 

De heer Dings vraagt hoe de burgemeester vervolg wil geven aan het pleidooi in haar 

nieuwjaarstoespraak voor inwonersparticipatie en een veranderende rol voor de overheid 

daardoor. Burgemeester Van Beek beantwoordt de vragen.  
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5. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

Mevrouw Jonk vraagt of bekend is of agrariërs vanaf juli 2015 een vergunning op grond 

van de Natuurbeschermingswet hebben moeten vragen omdat de beschikbare 

ontwikkelruimte van de PAS bijna was uitgeput. Wethouder Zeeman beantwoordt deze 

vraag. 

6. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

Mevrouw Helder vraagt wanneer de aangekondigde schriftelijke visie van de wethouder 

op de uitvoering van de Participatiewet en BaanStede (als onderdeel daarvan) aan de 

raad wordt toegezonden. Wethouder Hefting geeft aan hierop terug te komen bij 

agendapunt 8. 

7. Voorstel  tot het vaststellen van de gewijzigde verordening maatschappelijke 

ondersteuning. 

De heer Dings, mevrouw Jonk, de heer Commandeur, mevrouw Helder en mevrouw 

Segers reageren op het voorstel. Wethouder Hefting gaat in op deze reacties en geeft 

daarbij aan, dat de bepleite toetsing op de leesbaarheid van de verordening en een 

advisering door de aankomende adviesraad Sociaal Domein, in de komende maanden 

zal worden uitgevoerd. Als dit aanleiding geeft tot een herziening van de verordening, zal 

dit aan raad worden voorgesteld. 

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

de raadsvergadering van 19 januari. 

 

8. Bespreken van de stand van zaken bij de uitvoering van de Participatiewet en de 

ontwikkelingen met betrekking tot BaanStede 

De voorzitter geeft eerst het woord aan de wethouder.  

Wethouder Hefting geeft een korte inleiding voor deze bespreking en doet daarbij de 

suggestie om voor dit beeldvormingsproces later ook een werkvergadering te 

organiseren. Mevrouw Jonk, de heer Schagen, de heer Commandeur, mevrouw Helder, 

mevrouw Segers en de heer Dings geven punten aan die voor hun fracties belangrijk zijn 

bij dit onderwerp. Mevrouw Helder pleit daarbij voor aansluiting bij de klankbordgroep 3-

D’s van Purmerend. De heer Dings sluit zich bij dit doel aan (intensivering 

informatievoorziening) en roept op om daarvoor een geschikte vorm te vinden. Ook pleit 

de heer Dings voor meer regie door de raad op dit dossier. Wethouder Hefting reageert 

op de benoemde punten en stelt daarbij dat vooral de informatie van de gezamenlijke 

portefeuillehouders de raden verder helpt in dit dossier. Aansluiting bij de klankbordgroep 

is bestuurlijk gezien niet logisch. Voor de intensivering van de informatievoorziening zal 

lokaal een passende vorm gevonden moeten worden in samenspraak met de griffie.  

Als (een) uitwerking hiervan wordt afgesproken om een werkvergadering van de 

commissie te organiseren. De wethouder geeft daarbij aan voor deze werkvergadering 

een richtinggevend document te zullen aanleveren met het doel om daarmee de 

bespreking te stroomlijnen. De voorzitter sluit hierna deze bespreking af. 

9. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

De heer Groot stelt vragen over de notitie Kansrijke oplossingsrichtingen van de 

corridorstudie Amsterdam-Hoorn (A7). Wethouder Butter geeft aan de vragen schriftelijk 

te zullen beantwoorden.  

 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 19 januari 2016 blz. 3    

 

 

10. Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de tarieventabel 2016 

behorende bij de legesverordening 2015. 

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

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 januari. 

 

11. Bespreken van de ingekomen mail van de Burgerrekenkamer Langedijk over de 

precarioheffing van de gemeente Langedijk op het ondergrondse leidingennetwerk 

van nutsbedrijven. 

Bij dit agendapunt zijn de navolgende insprekers. 

- de heer R. de Rooij namens het waterleidingbedrijf PWN 

- de heer R. Olsen namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

De voorzitter stelt de personen in de gelegenheid om in te spreken.  

Beiden spreken in. 

De heer Groot, de heer Van Twisk, de heer Commandeur en de heer Schagen stellen 

vragen aan de heer De Rooij waarop hij antwoord geeft. De heer De Lange, de heer 

Groot en de heer Schagen stellen vragen aan de heer Olsen, die hij beantwoordt. 

De voorzitter bedankt de insprekers voor de inbreng en geeft het woord aan eerst de 

fractie van de BPP en daarna aan de fractie van het CDA. 

De heer Schagen brengt voor de beeldvorming in discussie dat precario op netwerken 

een instrument kan zijn om het consumptiegedrag te beïnvloeden in het kader van het 

duurzaamheidsbeleid. De heer Commandeur wil bij dit onderwerp weten wat theoretisch 

de mogelijkheden zijn voor invoering van deze heffing op voorzieningen boven de grond,  

tegen de achtergrond van het welstandsbeleid.  

Over dit onderwerp (de heffing) wordt gesproken waarbij de heer Van Twisk, de heer 

Groot en de heer Vinke aangeven het ongewenst te vinden, dat precarioheffing op het 

ondergrondse leidingnetwerk wordt geheven. De heer Schagen en de heer Commandeur 

geven aan ook tegen een dergelijke heffing te zijn waarbij de heer Schagen de 

kanttekening plaatst dat dit anders zou kunnen worden als er meer inkomsten 

noodzakelijk zijn om als gemeente te kunnen voortbestaan.  

Op de vraag van wethouder Butter geven de fractievertegenwoordigers aan dat de 

wethouder geen nader onderzoek hoeft te doen naar (de theoretische) mogelijkheden 

van de invoering van deze heffing (noch voor bovengrondse voorzieningen noch voor 

ondergrondse voorzieningen). De heer Commandeur verlangt dit wel voor de 

bovengrondse voorziening tegen de achtergrond van het welstandsbeleid en constateert 

dat zijn fractie hier alleen in staat. 

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

 

12. Voorstel tot het invoeren van de subsidieregeling en het vaststellen van een 

subsidieverordening voor duurzame energiemaatregelen bij bestaande bouw van 

particulieren.  

De heer Van Twisk, de heer Smit, de heer De Waal, de heer Schagen en de heer 

Commandeur stellen vragen en geven aan dit een goed voorstel te vinden. 

Wethouder Butter beantwoordt de vragen en geeft daarbij aan oog te hebben voor de 

gevraagde aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en, bij de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid, aandacht te hebben voor het brongas als zijnde een Beemster 

bron. 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 19 januari 2016 blz. 4    

 

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

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 januari. 

 

13. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

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

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

15. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 9 februari 2016. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 

 

 


