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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 27 september 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 

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 (bij punt 7 t/m 15) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 6) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

De heer W.J. van Twisk VVD 

    

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 

  

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 6 juni 2016. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Wethouder Zeeman deelt eerst mede, dat de beantwoording van de technische vraag 

nummer 11 van de VVD moet zijn: ja dit staat los van elkaar en in totaal is dit  

€ 230.000. De heer De Lange vraagt of voor grondverstoringen en graafwerkzaam-

heden door kabelmaatschappijen dieper dan 35 cm, een vergunning is vereist gelet 

op voorwaarden van het bestemmingsplan in relatie tot de beleidsnota archeologie. 

Wethouder Zeeman geeft aan deze vraag schriftelijk te zullen beantwoorden. 
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5. Voorstel tot het vaststellen van het gewenste kwaliteitsniveau van (het 

onderhoud van) de openbare ruimte. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt heeft de heer Ter Voort, beleidsmedewerker 

van de gemeente Purmerend, zitting aan de vergadertafel.  

De heer Groot geeft aan dat zijn fractie kiest voor het B niveau en de zogenaamde 

parels op A niveau. De heer Van Twisk geeft aan dat zijn fractie kiest voor het C 

niveau met een extra impuls voor de onkruidbestrijding. De heer Commandeur geeft 

aan dat zijn fractie kiest voor het B/C niveau (het nulscenario). De heer De Lange 

geeft aan, dat zijn fractie kiest voor het C niveau oplopend naar het B niveau, door 

sociale vernieuwing, voor onder meer zogenaamde parels, welke dat ook mogen zijn. 

De heer De Waal geeft (in 2e termijn) aan dat zijn fractie kiest voor het C niveau en de 

zogenaamde parels op A niveau.  

Het rapport “Voorstel kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte, Beemster 

kwaliteit” van 25 juli 2016 wordt door de commissie onderschreven. . 

Op de inbreng wordt door wethouder Zeeman gereageerd.  

De voorzitter stelt na dit uitvoerige debat vast, dat de commissie het rapport 

onderschrijft en adviseert om dit voorstel als A-punt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 27 september 2016 met het voorstel om te kiezen voor een C 

niveau als basisniveau. In de raadsvergadering zullen hierbij stemverklaringen 

worden afgelegd. 

 

6. Voorstel tot het verstrekken van een krediet voor de inventarisatie etc. van het 

areaal openbare ruimte. 

 De heer Van Twisk, de heer De Wildt, de heer De Lange, de heer Vinke en de heer 

Groot plaatsen enkele opmerkingen en geven aan met dit voorstel in te stemmen. 

Wethouder Zeeman reageert op de opmerkingen.  

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

voor de raadsvergadering van 27 september 2016. 

  

7. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 De heer Heijmans vraagt aandacht voor de klachten van bewoners aan de D.  

Dekkerstraat en de H. Wagenmakerstraat over de verkeersveiligheid op deze straten 

door toename van het verkeer onder andere doordat dit (met het Middenpad) als 

sluiproute wordt gebruikt. Wethouder Butter zegt deze aandacht toe.  

De heer De Lange vraagt over de herontwikkeling van de locatie De Bonte Klaver of 

woningbouw daar toegestaan zal worden door de provincie en dringt aan op 

maatregelen met betrekking tot de voormalige bedrijfswoning bij het tankstation in 

Noordbeemster. Wethouder Butter antwoordt op de eerste vraag bevestigend en stelt 

dat het probleem van de bedrijfswoning de aandacht heeft.  

De heer De Wildt vraagt om het vaker verwijderen van riet in de sloten langs de 

wegen, te bepleiten bij het hoogheem-raadschap. Dit om vermissing van te water 

geraakt vee te voorkomen. Wethouder Butter neemt dit op met het 

hoogheemraadschap. 

 

8. Bespreken van de Bestuursrapportage Vastgoed 2016. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt heeft de Pirovano, adviseur van de gemeente 

Purmerend, en de heer Van Wijnen, beleidsregisseur, zitting aan de vergadertafel. 

De heer Pirovano presenteert de rapportage.  

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

Helder reageren op de rapportage. Wethouder Butter en de heer Pirovano 
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beantwoorden vragen en gaan in op de opmerkingen.  

De voorzitter stelt vast dat deze ter kennisname aangeboden rapportage, als zodanig 

als A punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 september 

2016.  

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Jonk. 

 Er zijn geen vragen voor wethouder Jonk. 

10. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Mevrouw Helder vraagt wanneer de toegezegde schriftelijke beantwoording volgt op 

de vraag van mevrouw Van Boven in de commissievergadering van 6 september bij 

het agendapunt regeling zonder meer. Burgemeester Van Beek antwoordt dit te zullen 

nagaan.  

De heer Heijmans vraagt om een nadere toelichting op het verschil tussen de nieuwe 

en oude situatie bij de verdeling van de formatie-uren in verhouding tot de 

portefeuilles. Tevens vraagt hij op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur 

(Wob) om een overzicht van de declaraties van het college over de bestuursperiode 

2010-2014. Burgemeester Van Beek beantwoordt de vragen waarbij ze aangeeft dat 

het overzicht van de declaraties zal worden gegeven.  

De heer Groot vraagt of het college heeft gereageerd of nog zal reageren naar de 

VNG over hun negatieve standpunt met betrekking tot de uitwerking van de ontwerp 

Wet open overheid (vervanging Wob). Burgemeester Van Beek komt hierop terug.  

Op verzoek van de heer Dings beantwoordt burgemeester Van Beek de openstaande 

(technische) vraag van PvdA/GroenLinks over cameratoezicht zoals geregeld in de 

(2e wijziging van de) Apv (agendapunt 11). 

  

11. Voorstel tot het vaststellen van de 2e wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening. 

 De heer Groot stelt een vraag die burgemeester Van Beek beantwoordt. 

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

kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 september 2016. 

 

12. Bespreken van de onderzoeksvragen en het plan van aanpak voor de 

tussentijdse evaluatie van de ambtelijke samenwerking met de gemeente 

Purmerend. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt heeft de heer Kokx van het onderzoeksbureau 

zitting aan de vergadertafel. 

Burgemeester Van Beek en daarna de heer Kokx geven een toelichting op dit 

onderwerp. De heer Dings, de heer Groot, de heer Van Twisk, de heer Commandeur 

en de heer Schagen reageren op dit onderwerp en stellen vragen. Burgemeester Van 

Beek en de heer Kokx reageren op de opmerkingen en beantwoorden de vragen. 

De voorzitter stelt hierna vast, dat hiermee alles is gezegd en sluit de discussie. 

 

13. Ingekomen stukken. 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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15. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 18 oktober 2016 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


