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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 15 december 2015, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

Mevrouw B.A.C. Jonk-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 P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

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

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, de leden van het college, de 

aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers en luisteraars thuis welkom.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

De voorzitter geeft aan, dat op initiatief van de fractie van PvdA/GroenLinks wordt 

voorgesteld om de behandeling van agendapunt 5 (een supermarkt in Zuidoostbeemster) 

te beperken tot alleen de informatie uitwisseling en het voorstel voor het doen van een 

principebesluit te agenderen voor in beginsel de commissievergadering van 19 januari 

2016. De commissie stelt de agenda zo vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 1 december 2015. 

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

Wethouder Butter doet mededelingen waarbij hij de fractiespecialisten uitnodigt voor een 

informeel overleg op 26 januari 2016 over de vennootschapsbelastingplicht en het 
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realiseren van een centrale halteplaats voor het OV in Middenbeemster. Verder geeft hij 

aan dat de raad in de 1e week van 2016 een brief zal ontvangen over de stand van zaken 

van de herontwikkeling van het locatie de Bonte Klaver in Noordbeemster. 

De heer De Waal, de heer Schagen en de heer Commandeur stellen hierna vragen 

waarop wethouder Butter antwoord geeft.  

5. Voorstel om in principe in te stemmen met de realisatie van een supermarkt aan 

het Middenpad in het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij West te 

Zuidoostbeemster. 

De voorzitter geeft eerst het woord aan de heer Vinke om het initiatief voor het 

behandelproces van dit agendapunt (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming), 

nader toe te lichten. De heer Vinke geeft aan waarom zijn fractie deze aanpak bij dit 

onderwerp heeft voorgesteld. 

Hierna stelt de voorzitter de navolgende personen in de gelegenheid om op dit 

onderwerp in te spreken: 

- de heer K. Groenland, ondernemer. 

- de heer K. Zijp, bestuurslid van/namens de dorpsraad Zuidoostbeemster. 

- de heer M.F.A. Bosman, bestuurslid van/namens de Stichting Beemstergroen en op 

persoonlijke titel. 

De heer Commandeur, mevrouw Jonk en de heer De Waal stellen vragen aan de heer 

Groenland, de heer Zijp en de heer Bosman. 

Mevrouw Van Boven stelt vragen aan de heer Zijp en de heer Bosman. 

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

commissie. 

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

Groot stellen vragen aan de wethouder. Wethouder Butter geeft in zijn beantwoording 

aan, dat gezien de reacties, er eerst nader onderzoek zal worden gedaan naar de 

verkeersveiligheid van het Middenpad, inclusief het parkeren. Ook de alternatieve 

locaties voor een supermarkt zullen eerst bij de raad nader in beeld worden gebracht 

voordat een oordeel en besluit aan de raad wordt gevraagd.   

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

Groot reageren hierop in 2e termijn. Wethouder Butter gaat op deze reacties in. 

Hij stelt daarbij voor, gezien het toegezegde nader onderzoek naar de verkeersveiligheid 

en de gewenste aanvullende informatie, om dit onderwerp niet te agenderen voor de 

eerstkomende vergadering (19 januari 2016) maar later in 2016. Aldus wordt besloten.  

De voorzitter stelt vast, dat hiermee voor dit moment alles is gezegd en sluit deze 

behandeling af. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de 

jaarrekening 2015. 

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

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen voor 2016. 

Wethouder Butter kondigt een wijzigingsvoorstel aan van de tarieventabel voor de leges 

(verhoging tarief van het rijbewijs). Dit zal aan de raad voor de vergadering van 19 

januari 2016 worden voorgesteld. De heer Groot vraagt aandacht voor de bekendmaking 

van deze aankomende wijziging. 
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De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met het voorliggende voorstel en dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december. 

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

Er zijn geen vragen voor de wethouder.  

Wethouder Zeeman en, aanvullend daarop, mevrouw Kroese, beantwoorden een 

technische vraag van de BPP over de openingstijden van speeltuin De Spelemei te 

Zuidoostbeemster. 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

De heer Commandeur en de heer De Wildt stellen vragen waarop burgemeester Van 

Beek antwoord geeft.  

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

Wethouder Hefting doet een mededeling over de regionale DVO inkoop inzake uitvoering 

Jeugdwet en WMO, waarover de raad op 15 december 2015 ook schriftelijk is 

geïnformeerd. 

De heer Heijmans stelt een vraag waarop wethouder Hefting antwoord geeft. 

11. Voorstel met betrekking tot de analyse mogelijke oorzaak en omvang tekort 

bijstandsbudget. 

De heer Heijmans reageert op het voorstel waarop wethouder Hefting aangeeft dat de 

raad zal worden gerapporteerd, zoals te doen gebruikelijk, over de effecten van het uit te 

voeren beleid. 

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

de raadsvergadering van 15 december. 

 

12. Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening gemeente Beemster 

2016. 

De heer Vinke pleit voor het vergroten van het aanbod van huurwoningen in het lagere, 

midden en hogere segment, waarop wethouder Butter aangeeft dat hij dit punt zal 

inbrengen in de stadsregio. 

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

de raadsvergadering van 15 december. 

 

13. Voorstel tot het indienen van een zienswijze over de voorgenomen stopzetting van 

de uitvoering van het transitieplan voor BaanStede. 

De heer Vinke, de heer Groot, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur en mevrouw 

Jonk reageren en geven daarbij aan in te stemmen met dit voorstel en dat over het hoe 

nu verder, nader gesproken zal moeten worden aan de hand van nieuwe informatie. 

Wethouder Hefting reageert op deze inbreng. 

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

raadsvergadering van 15 december. 

 

14. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
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15. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

De heer Groot vraagt of er (ook) behoefte is bij de andere fracties om de raadsinformatie 

via open data te ontsluiten. Zo ja dan zou een verkenning gedaan kunnen worden naar 

de mogelijkheden. De heer Vinke reageert hierop waarop de heer Groot toezegt, dat hij 

voor de beeldvorming hiervan, een artikel over dit onderwerp aan de andere fracties 

toesturen. 

16. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 19 januari 2016. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 

 

 


