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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 29 november 2016, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange voorzitter 

De heer A.B. Visser loco-griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

De heer N.C.J. Konijn 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 P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven  VVD (bij punt 1 t/m 8) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD  (bij punt 9 t/m 17) 

De heer J.S. de Wit 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:  

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt de afwezigheid van de heer Vinke. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2016. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Mevrouw Van Boven vraagt of de portefeuillehouder bekend is met de wisseling van 

een brandweervoertuig van de post Middenbeemster voor een voertuig uit een andere 

post en hoe dit door de vrijwilligers van de brandweer is ontvangen tegen de 

achtergrond van de door haar fractie gesignaleerde afnemende motivatie bij de 

vrijwilligers en de zorg hierover. Burgemeester Van Beek beantwoordt de vragen. 

De heer Commandeur vraagt of de portefeuillehouder ermee bekend is dat een 

voormalig wethouder steun verleend aan een burger uit de gemeente die is 
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verwikkeld in een handhavingstraject met de gemeente en zo ja, wat vindt de 

portefeuillehouder hiervan. Burgemeester Van Beek beantwoordt de vraag waarop de 

heer Commandeur vraagt of er geen bepaalde periode tussen het vertrek en het 

oppakken van deze werkzaamheden in de gemeente behoort te zitten. Hierop geeft 

burgemeester Van Beek antwoord. 

 

5. Bespreken uitkomsten evaluatie ambtelijke samenwerking. 

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

zitting aan de vergadertafel. 

De heer Kokx licht de uitgebrachte rapportage toe.  

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

heer Dings stellen vragen waarop burgemeester Van Beek en de heer Kokx antwoord 

geven.  

De voorzitter stelt hierna vast, dat dit onderwerp voor de beeldvorming hiermee is 

behandeld. Dit onderwerp komt terug in de commissie- en raadsvergadering van 20 

december 2016 voor de oordeels- en besluitvorming. 

 

6. Voorstel voor het versterken van de samenwerking in de Metropool Regio 

Amsterdam. 

 De commissie kan zich met dit voorstel verenigen. De voorzitter stelt daarmee vast, 

dat dit agendapunt als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering 

van 29 november 2016. 

  

7. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het beleidsplan Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland 2017-2020. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt hebben mevrouw M. van Beek en de heer 

Keukens van de Veiligheidsregio zitting aan de vergadertafel. 

De heer Commandeur, de heer Bakker, de heer Dings, de heer Groot en mevrouw 

Van Boven reageren op het voorstel. Burgemeester Van Beek en mevrouw Van Beek 

gaan in op de opmerkingen en beantwoorden de vragen.  

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

verenigingen en dit als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering 

van 29 november 2016. 

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Jonk. 

 Mevrouw Van Boven vraagt of voor het komend verplicht aanbieden van beschut werk 

er voor 2017 (1 tot 2) plekken zijn gerealiseerd en of hiermee in de begroting rekening 

is gehouden. De heer De Wildt vraagt naar de stand van zaken van het betrekken van 

het bedrijfsleven bij de uitvoering van de Participatiewet. Wethouder Jonk 

beantwoordt de vragen (telkens nadat die zijn gesteld). 

  

9. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het visiedocument van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 Mevrouw Bregman, de heer Dings, de heer Heijmans, de heer De Wit en de heer 

Commandeur reageren op het voorstel. Wethouder Jonk gaat in op de opmerkingen 

en beantwoordt de vragen.  

De voorzitter stelt daarmee vast, dat dit agendapunt als A-punt kan worden 

geagendeerd voor in de raadsvergadering van 29 november 2016. 
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10. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 Wethouder Butter doet een mededeling over het Vervoersplan Waterland 2018 

(waarop de heren De Waal en Dings reageren en aanvullen) en beantwoordt de bij de 

technische vragen door de fractie van de BPP ingebrachte vraag of de bestaande 

afspraken ten aanzien van de uitleglocatie ZOB 2 vanuit de visie Waterlands Wonen, 

voldoende zijn geborgd in het Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020. 

De heer Groot vraagt wat de positie van Beemster is bij de door de aannemer voor de 

aansluiting Purmerenderweg/N244 gewijzigde variant (een T-kruising). Wethouder 

Butter beantwoordt de vraag. De heer Smit vraagt naar de uitkomst van het gesprek 

met het Hoogheemraadschap over de veiligheidssituatie van de kruising 

Oosthuizerweg/Nekkerweg. Wethouder Butter beantwoordt de vraag waarop de heer 

Smit vraagt of inzichtelijk kan worden gemaakt hoeveel bijna ongevallen en 

ongevallen er in de afgelopen jaren zijn geweest. Wethouder Butter geeft aan deze 

gegevens bij de politie te zullen opvragen. 

Mevrouw Helder vraagt of de ontwikkelingen bij Purmerend met betrekking tot de 

relatie met de accountant gevolgen hebben voor Beemster. Hierop wordt vastgesteld, 

dat de heer Groot later in de vergadering hierover mededelingen zal doen. 

De heer Konijn vraagt welke concrete stappen zijn gezet om aan de situatie van de 

woning bij het tankstation In Noordbeemster een einde te maken. Wethouder Butter 

beantwoordt de vraag 

  

11. Voorstel tot het vaststellen van de 1e tussenrapportage over de begroting 2016. 

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

Schagen reageren op het voorstel. Wethouder Butter reageert op de opmerkingen en 

beantwoordt de vragen. 

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

als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering van 29 november 

2016. 

 

12. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Appels en perenpad. 

 De heer Smit, de heer De Wit, de heer Commandeur, de heer Konijn en de heer De 

Waal reageren op het voorstel. 

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

als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering van 29 november 

2016. 

 

13. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Mevrouw Helder vraagt wat het initiatief Fit & Fun Factory Beemster in het BeeJee 

gebouw (creatieve en sportieve activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar) betekent 

voor de gesubsidieerde activiteiten van de brede school en als dit nieuwe initiatief 

wordt gesubsidieerd hoe dit zich verhoudt ten opzichte van afgewezen verzoeken, 

omdat er in het budget voor 2017 geen ruimte zou zijn voor nieuwe initiatieven. 

Wethouder Zeeman beantwoordt deze vragen. 

De heer De Wit vraagt over de afvalinzameling en de 100-100-100 campagne of de 

portefeuillehouder bekend is met het systeem waarbij afvalcontainers alleen als die 

vol zijn en op afroep (via internet) worden geleegd en zo ja of de portefeuillehouder dit 

gaat uitwerken en op welke termijn. Wethouder Zeeman beantwoordt deze vragen. 

De heer Dings vraagt of de portefeuillehouder bekend is met de rapportage van het 

Planbureau voor de Leefomgeving over de waterkwaliteit, waarvoor Beemster niet 

goed scoort, en of de portefeuillehouder hiervoor stappen kan ondernemen. 

De heer Dings vraagt ook naar de stand van zaken in Beemster bij de problematiek 
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van het rubbergranulaat in kunstgrasvelden en wanneer de eerder afgesproken 

presentatie door Clup Welzijn aan de commissie zal zijn. Wethouder Zeeman 

beantwoordt deze vragen en geeft aan de presentatie van Clup Welzijn is voorzien in 

het voorjaar van 2017. 

De heer Commandeur vraagt met betrekking tot de uitvoering van de Huisvestingswet 

hoe Beemster omgaat met de registratielijst van belangstellenden. Er wordt 

vastgesteld dat dit een vraag is voor wethouder Butter, die vervolgens deze vraag 

beantwoordt. 

 

14. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Afvalstoffenheffing Beemster 

2016. 

 De commissie kan zich met dit voorstel verenigen. De voorzitter stelt daarmee vast, 

dat dit agendapunt als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering 

van 29 november 2016. 

 

15. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Kwaliteit vergunningverlening, 

toezicht en handhaving omgevingsrecht. 

 De commissie kan zich met dit voorstel verenigen. De voorzitter stelt daarmee vast, 

dat dit agendapunt als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering 

van 29 november 2016. 

 

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

 De heer Groot doet kort verslag van het gesprek die de auditcommissie in oprichting 

(bestaande uit de raadsleden Groot, Schagen en Vinke) op 24 november 2016 heeft  

gevoerd met de accountant (Deloitte). Dit gesprek was in het kader van evaluatie van 

het proces van de jaarcontrole 2015 en gelet op de ontwikkelingen die daarbij zijn in 

de relatie tot de gemeente Purmerend en Deloitte. Het raadspresidium zal een 

voorstel aan de raad doen over deze ontwikkeling.  

De heer Schagen vraagt of de andere fracties in de raadsvoorstellen in het vervolg 

ook een risico paragraaf opgenomen willen hebben. De voorzitter verzoekt de andere 

fracties om in de volgende vergadering bij dit agendapunt op deze suggestie te 

reageren. 

 

17. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 20 december 2016 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 


