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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 22 maart 2016, aanvang 19.30 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 H.W.E.Ö. Heijmans D66 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

De heer J.W.T. Smit D66  

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks 

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 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer G.J.M. Groot D66 

  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de heer Groot. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 1 maart  2016. 

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

De heer De Lange merkt naar aanleiding van deze besluitenlijst op, dat de beperkingen  

met betrekking de stembureau’s, die er zullen zijn bij het referendum van 6 april, niet  

mogen gelden bij reguliere verkiezingen. Burgemeester Van Beek bevestigt dit. 

  

4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

Mevrouw Segers vraagt of de wethouder met een beleidsvoorstel zal komen ter 

uitvoering van het door Nederland geratificeerde VN-verdrag voor mensen met een 

handicap. Wethouder Zeeman geeft aan, dat deze vraag schriftelijk zal worden 

beantwoord. 
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Mevrouw Van Boven vraagt of in het fonds Dorpsuitleg financiële ruimte is om verlichting 

bij het trapveldje naast speeltuin De Spelemei te realiseren. Wethouder Zeeman 

antwoordt dit fonds hiervoor niet te willen aanspreken en in overleg met wethouder Butter 

te zullen gaan om te beoordelen wat mogelijk is in combinatie met de woningbouw. 

De heer Schagen vraagt wat de wethouder van de raad aan kaders nodig heeft om de 

knelpunten ten aanzien van de ruimtelijke ordening en het milieu in het buitengebied in 

2017 te kunnen aanpakken. Wethouder Zeeman antwoordt ten behoeve van de 

voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet hierover met de raad te willen 

spreken en dat zou al bij de komende kadernota kunnen zijn. 

 

5. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw en het 

vergroten van een schuur op het perceel Jisperweg 87 te Westbeemster. 

De voorzitter meldt, dat de aanvrager - de heer Aberson - aanwezig en beschikbaar is 

om eventuele vragen van de commissie te beantwoorden.  

Wethouder Zeeman geeft eerst antwoord op een nog openstaande nadere technische 

vraag van de fractie van de BPP. 

De heer De Lange stelt vragen aan de heer Aberson waarop hij antwoordt geeft. 

Mevrouw Helder, de heer De Wildt, de heer De Lange en de heer Smit reageren op het 

voorstel en geven aan daarmee in te stemmen. De heer De Waal geeft aan niet in te 

stemmen met dit voorstel. Zijn fractie zal hiervoor mogelijk een stemverklaring afleggen 

in de raad. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie in meerderheid instemt met het voorstel en dit 

als A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 maart met 

mogelijk een stemverklaring van de fractie van PvdA/GroenLinks. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de 6e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst IJmond. 

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

Helder geven aan in te stemmen met dit voorstel. 

Wethouder Zeeman antwoordt op de vraag van de heer Vinke over hoe de raad op de 

hoogte wordt gehouden over de ontwikkeling bij deze dienst, dat de dienst in overleg met 

de griffie een presentatie zal verzorgen over de werkzaamheden. 

De heer De Lange pleit voor een brede presentatie waarbij ook over inhoudelijke zaken 

kan worden gesproken. De heer Vinke wenst dat in de presentatie ook afspraken worden 

gemaakt met elkaar over hoe de raad intensiever wordt geïnformeerd. 

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

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 maart. 

 

7. Voorstel voor het vervangen van de (houten) brug aan de Kerkhoflaan te 

Middenbeemster. 

Mevrouw Jonk, de heer Vinke, mevrouw Segers, mevrouw Helder en de heer 

Commandeur geven aan in te stemmen met dit voorstel. Mevrouw Segers tekent hierbij 

aan, dat dit pleit voor een beter beheerplan. 

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

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 maart. 
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8. Voorstel tot het vaststellen van een algemeen besluit tot toepassing van de 

gemeentelijke coördinatieregeling zoals bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening. 

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

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

Wethouder Zeeman geeft aan, dat de raad bij elke toepassing van deze regeling 

daarover zal worden geïnformeerd en het primaat voor het uiteindelijke planologische 

besluit bij de raad blijft. In het coördinatieproces zal aandacht zijn voor de positie van 

derden belanghebbenden. 

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

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 maart. 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

Mevrouw Segers vraagt naar de belangstelling bij kinderen naar UNESCO 

werelderfgoederen. Dit naar de aanleiding van de aandacht die het TV programma Het 

Klokhuis op dit moment hieraan geeft. Mevrouw Van Boven vraagt hoever het is met de 

beantwoording van haar vraag in de commissie van 9 februari of er bestuursinformatie 

kan worden gegeven over de veiligheidsriscoanalyse en privacy impact analyse op de 

uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. De heer De Lange vraagt naar de status van het 

verzoek om een loopbrug te realiseren over de ringvaart bij de Westdijk ter hoogte van 

de Hobrederweg. 

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

waarbij zij op de vraag van mevrouw Van Boven aangeeft aan de commissie dit jaar een 

presentatie te willen laten geven over de informatieveiligheid in het algemeen waarbij dan 

aandacht kan zijn voor dit specifieke punt. Op de vraag van de heer De Lange volgt een 

schriftelijk antwoord. 

 

10. Voorstel tot het beëindigen van de gemeenteband met Studená. 

Mevrouw Segers, mevrouw Helder, de heer Commandeur, de heer De Lange en de heer 

Vinke geven aan in te stemmen met dit voorstel. Er wordt in zijn algemeenheid 

teruggekeken op goede herinneringen en er is waardering voor de diegenen die zich 

hebben ingezet voor deze gemeenteband.  

Over het door de fractie van de BPP aangekondigde amendement op het voorgestelde 

besluit voor in de raadsvergadering (vernoemen van een straat, weg, plein, pad of laan 

naar Studená) geven mevrouw Segers, mevrouw Helder en de heer Commandeur aan 

dit op zichzelf sympathiek te vinden maar dit als twee aparte onderwerpen te zien 

(beëindiging gemeenteband en naamgeving).  Over de naamgeving is het aan de 

straatnaamcommissie om hierover te adviseren aan het college. De heer Vinke stelt het 

bij deze beëindiging te willen laten. 

Burgemeester Van Beek spreek ook haar waardering uit voor de inzet die voor de 

gemeenteband er in het verleden is geweest. 

De voorzitter stelt hierna, na enige discussie, vast dat dit voorstel geagendeerd kan 

worden voor de aansluitende raadsvergadering (22 maart) met de wetenschap dat er 

door de fractie van de BPP een amendement zal worden ingediend. 

11. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

Mevrouw Van Boven vraagt met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet op 

welke wijze er met de cliënten van BaanStede wordt gecommuniceerd, hoe het overleg 
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verloopt met alle ondernemers in Beemster en, voor het ontwikkelen van de eigen visie 

en aanpak op dit onderwerp, in overleg te treden met alle portefeuillehouders in de regio 

Zaanstreek-Waterland voor uitwisseling in plaats van in het kielzog te blijven van 

Purmerend. De heer Commandeur vraagt om nadere uitleg over hoe het kan dat de 

informatie van de brief van 15 maart over de uitvoering van de Participatiewet, niet is 

verstrekt in de werkvergadering van 8 maart. Wethouder Hefting beantwoordt de vragen. 

12. Voorstel tot het vaststellen van een tijdelijke subsidieverordening hulp bij 

huishouden. 

Wethouder Hefting beantwoordt op hoofdlijnen de nader ingediende, nog openstaande 

vragen van de fractie van de PvdA/GroenLinks. De schriftelijke beantwoording volgt nog. 

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer De Waal en de 

heer Heijmans reageren op het voorstel waarbij de heer Commandeur, mevrouw Jonk en 

de heer Heijmans aangeven in te stemmen met dit voorstel. Wethouder Hefting gaat in 

op de opmerkingen en vragen. Mevrouw Van Boven geeft aan in te stemmen met het 

voorstel. De heer De Waal stelt, dat zijn fractie nog niet akkoord is met dit voorstel. 

Hij verzoekt om een schorsing.  

De voorzitter schorst de vergadering om 21.38 uur en heropend die om 21.30 uur.  

De heer De Waal geeft aan, gezien de tijdsdruk bij dit onderwerp, dat het voorstel als A-

punt kan worden geagendeerd waarbij zijn fractie een stemverklaring zal afleggen. 

De voorzitter stelt vast dat dit voorstel een A-punt wordt voor de raadsvergadering van 22 

maart met daarbij een stemverklaring van de fractie van PvdA/GroenLinks. 

 

13. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

De heer Commandeur vraagt welke positie de wethouder heeft bij de corridorstudie  

Amsterdam-Hoorn (A7/A8) en wat de ontwikkelingen hierbij zijn. Mevrouw Van Boven 

informeert naar de status van de ontwikkeling van een supermarkt in Zuidoostbeemster. 

Mevrouw Segers vraagt wat verstaan wordt onder de zogenaamde A7-strook bij de 

corridorstudie. Verder vraagt zij of de wethouder het advies overneemt van de 

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) ten aanzien van de afronding 

van de jaarrekening 2015 in relatie tot het sociaal domein. Wethouder Butter beantwoordt 

de vragen (telkens nadat dezen zijn gesteld). 

14. Voorstel tot het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor het 

deelplan Appels en perenpad van het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij West 

te Zuidoostbeemster. 

De heer Commandeur, de heer De Lange, de heer De Waal, mevrouw Segers en 

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

Wethouder Butter reageert op de vraag en kanttekening van mevrouw Segers. 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel hiermee als A-punt kan worden geagendeerd voor 

de raadsvergadering van 22 maart. 

 

15. Bespreken van de brief van het college d.d. 12 februari 2016 met betrekking tot de 

herinrichting van de N-243. 

Op dit agendapunt wordt ingesproken door de heer Blijlevens wonende Schermerhorner-

weg 1 te Noordbeemster. Mevrouw Jonk stelt een vraag aan de heer Blijlevens waarop 

hij antwoord geeft. Hierna geeft de voorzitter het woord aan de fractie van de BPP, die 

om agenderen van dit ingekomen stuk heeft gevraagd. De heer De Lange bepleit 
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hetgeen de fractie ook in de schriftelijke reactie van 27 februari 2016 heeft gesteld. De 

heer Vinke, de heer Smit, mevrouw Helder en de heer Commandeur verwoorden het 

standpunt van hun fracties over de fase waarin dit project zich bevindt. Wethouder Butter 

reageert op hetgeen is ingebracht en geeft daarbij aan recent met de provincie te hebben 

gesproken over de reactie van de BPP. De provincie heeft in dit overleg gemeld 

aangeven, dat de gedeputeerde mevrouw Post schriftelijk naar de BPP zal reageren op 

deze reactie. Deze brief ontvangt de gemeente in afschrift.  

De heer De Lange, de heer Smit en de heer Commandeur spreken in tweede termijn 

waarop wethouder Butter reageert. 

De voorzitter sluit hierna deze bespreking. 

 

De voorzitter geeft aan, dat het 22.15 uur en stelt voor om de vergadering af te maken. 

Hiermee wordt stilzwijgend ingestemd.  

 

16. Voorstel voor de verdere professionalisering gemeentelijke vastgoed- en 

accommodatieportefeuille. 

De heer Vinke, mevrouw Segers, mevrouw Van Boven, de heer De Wildt en mevrouw 

Jonk reageren op het voorstel waarbij wordt aangegeven, dat dit dossier na deze 

inhaalslag daadwerkelijk op orde moet zijn. De heer Vinke, mevrouw Segers en mevrouw 

Jonk plaatsen ook kanttekeningen bij het dekkingsvoorstel. Wethouder Butter reageert op 

de vragen en opmerkingen.  

De voorzitter stelt vast, dat de fracties van PvdA/GroenLinks, VVD, CDA en BPP 

instemmen met dit voorstel en de fractie van D66 een ander dekkingsvoorstel verlangt 

waardoor dit een B-punt zou worden voor de raadsvergadering van 17 mei 2016. 

Mevrouw Segers geeft aan, dat dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor de 

raad van 22 maart en dat haar fractie daarbij een stemverklaring zal afleggen. 

 

17. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

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

Mevrouw Van Boven vraagt de andere fracties om in een volgende commissie-

vergadering aan te geven wat men als gemeenteraad zou willen ondernemen bij de zorg 

die er is over de aanrijtijden van de brandweer in het landelijk gebied en de wijze 

waarmee de brandweerorganisatie omgaat met de vrijwilligers van de brandweer. 

De voorzitter stelt voor om de wijze van behandeling van deze vraag de bespreken in het 

presidium. Aldus wordt besloten. 

19. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.48 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 19 april 2016. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 


