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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 17 mei 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 

De heer J.W.T. Smit D66  

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

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 7) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 8 t/m 16) 

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 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

 

1. Opening. 

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

wenst haar beterschap toe bij haar herstel. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De oorspronkelijke agenda is vooraf gewijzigd waardoor agendapunt 10A is 

toegevoegd. De commissie stelt de agenda zo vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 19 april 2016. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

De heer De Lange meldt naar aanleiding van dit verslag, dat de brief van de provincie 

aan zijn fractie met betrekking tot de herinrichting N243 is ontvangen. 

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 De heer Dings informeert naar de status van de uitvoering door het college van de 

aangenomen motie met betrekking tot de aanpak van de vluchtelingenproblematiek. 
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De heer De Wildt vraagt of de beperkte openingstijden van een aantal stembureaus 

tijdens het referendum van 6 april is geëvalueerd, gezien de gesignaleerde problemen 

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

gesteld). 

 

5. Voorstel tot het verstrekken van een financiële bijdrage aan De Nieuwe 

Organisatie. 

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

Groot reageren op het voorstel. Burgemeester Van Beek gaat in op de reacties en 

beantwoordt vragen.  

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

raadsvergadering van 17 mei. 

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

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

 De heer Schagen, de heer Commandeur, mevrouw Helder, de heer Groot en de heer 

Dings reageren op het voorstel. Burgemeester Van Beek gaat op de reacties in. 

Mevrouw Helder verzoekt om dit punt te agenderen als B-punt voor de 

raadsvergadering van 17 mei om zodoende een opdracht aan de portefeuillehouder 

te kunnen geven. De voorzitter stelt voor om het voorstel als A-punt toe te voegen 

aan de raadsagenda van 17 mei en de bedoelde opdracht aan de portefeuillehouder 

als afzonderlijk agendapunt (B-punt). De heer Groot maakt bezwaar tegen de 

agendering van het B-punt omdat een opdracht via bijvoorbeeld een motie zou 

moeten in plaats van mondeling. De heer De Lange stelt voor om de bedoelde 

opdracht als stemverklaring in de raad in te brengen bij het A-punt. De voorzitter stelt 

vast, gehoord de commissie, dat dit laatste zo zal worden gedaan. 

 

7. Voorstel om in te stemmen met een plan van aanpak en het verstrekken van een 

voorbereidingskrediet ten behoeve van de herontwikkeling van het 

gemeentehuis. 

 De heer De Wildt, mevrouw Helder, de heer Groot, de heer Vinke en de heer De 

Lange geven aan in te stemmen met dit voorstel. De heer Vinke en de heer De Lange 

hebben daarbij kanttekeningen waarop burgemeester Van Beek ingaat.  

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

als A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 mei. 

 

8. Toelichting door de heer Bijl, vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van de 

Stadsregio Amsterdam op de ontwikkelingen en voorstellen over de toekomst 

van de stadsregio en de Metropoolregio Amsterdam. 

 De heren Bijl en Baud nemen plaats aan de vergadertafel.  

De voorzitter geeft aan, dat dit een beeldvormende bespreking is en dat de 

voorstellen voor de oordeels- en besluitvorming worden geagendeerd voor de 

vergadering van 28 juni 2016. Hierna geeft zij het woord aan de heer Bijl. 

De heer Bijl geeft de toelichting op de ontwikkelingen en voorstellen.  

Mevrouw Jonk, de heer De Waal, de heer Dings, de heer Groot, de heer 

Commandeur en de heer De Lange stellen vragen, die de heer Bijl beantwoordt.  

De voorzitter sluit hierna deze bespreking af. 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 Wethouder Butter doet de mededeling, dat op 20 mei 2016 de officiële opening is van 
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de vernieuwde voetgangersoversteek Middenweg - Dirck van Osslaan. 

De heer De Lange vraagt of bij de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn 

(A7) ten aanzien van woningbouw in Zuidoostbeemster wordt gesproken over de 

bestaande uitleglocatie ZOB2 of dat sprake is van een nieuwe locatie. Wethouder 

Butter antwoordt dat wordt gedoeld op de uitleglocatie ZOB2. 

De heer Smit vraagt of de wethouder deelneemt aan het symposium Van grondstof 

naar markt, die op 30 juni plaatsvindt in Beemster. Dat is niet het geval aldus 

wethouder Butter. 

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Wethouder Zeeman beantwoordt 2 nog openstaande vragen vanuit de technische 

vragen: overweegt het college te anticiperen op de onrust rond het salaris van de 

directeur van de HVC en wanneer kan de raad een voorstel verwachten voor de 

mogelijke verplaatsing van het  agrarisch bedrijf van de familie Oudshoorn uit 

Westbeemster. In deze beantwoording roept de wethouder de commissie op zich uit 

te spreken over het collegestandpunt met betrekking tot het salaris van de directeur 

van de HVC. Hierop reageren de heer De Lange, de heer Groot, de heer 

Commandeur en de heer Dings. 

De heer Commandeur vraagt naar de voortgang van de woningbouw van het 

voormalige Spelemei terrein te Zuidoostbeemster. Wethouder Zeeman en mevrouw 

Kroese beantwoorden de vraag. 

De heer De Waal vraagt om structurele aandacht voor het tegengaan van zwerfafval 

door bouwprojecten. Wethouder Zeeman reageert hierop. 

 

10A. Bespreken van de zienswijze van het college op de ontwerp ruimtelijke 

spelregels voor zon in het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland. 

 De heer Van Twisk, de heer Smit en de heer Dings zijn akkoord met deze zienswijze. 

De heer De Lange reageert op het proces en de inhoud van dit onderwerp en spreekt 

zijn teleurstelling uit over het handelen hierin van het college en roept de wethouder 

op om snel een voorstel voor lokaal beleid aan de raad voor te leggen. De heer De 

Wildt ondersteunt de zienswijze maar spreekt de voorkeur uit voor alleen panelen op 

daken. Wethouder Zeeman beantwoordt de vragen en reageert op de opmerkingen 

over het proces. Daarbij geeft zij ook aan, dat een totale herziening van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening eraan komt . Zodra hiervoor de stukken zijn 

ontvangen door het college, zullen die met de raad worden gedeeld voor eventuele 

opmerkingen.  

De voorzitter stelt vast, dat het vaststellen van de zienswijze kan worden 

geagendeerd als A-punt voor de raadsvergadering van 17 mei. 

 

11. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

 Mevrouw Helder vraagt of de Adviesraad Sociaal Domein is ingewerkt en volledig aan 

de slag is. Wethouder Hefting beantwoordt deze vraag. 

 

12. Opiniërende bespreking van de notitie BaanStede. 

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

mevrouw Helder geven aan, dat met deze notitie de juiste weg wordt ingeslagen. 

Wethouder Hefting reageert op de opmerkingen. 

De voorzitter sluit de bespreking af onder vermelding, dat op 1 juni over dit onderwerp 

een informatieve regionale raadsbijeenkomst wordt georganiseerd en dit op 28 juni 
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terugkomt in de commissie en de raad voor de oordeels- en besluitvorming. 

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

Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede). 

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

als A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 mei. 

 

14. Ingekomen stukken. 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

16. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 9 juni 2016. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 

 

 


