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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 1 maart 2016, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw A.M.J. Segers 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 

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs 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 

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.C. de Wildt CDA 

  

1. Opening. 

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

 

2. Vaststellen van de agenda. 

De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

2a. Kennismaken met de leden van de Adviesraad Sociaal Domein. 

De voorzitter geeft eerst het woord aan de wethouder. Wethouder Hefting stelt namens 

het college met genoegen de vier leden van adviesraad aan de commissie voor. De 

leden zijn op 1 maart benoemd. Voor het 5e lid van de Adviesraad zal een nieuwe 

wervings- en selectieprocedure volgen. Hierna nodigt de voorzitter de leden van de 

adviesraad, de heer J. Bartoo, mevrouw M.E. Glorie, mevrouw J.  Konijn en de heer P. 

Mounoury  uit om langs de vergadertafel te gaan voor de kennismaking. De voorzitter 

van de adviesraad, de heer Bartoo, geeft hierna een korte uiteenzetting van de ambities, 

de aanpak en de verdere voorbereidingen om als adviesraad goed van start te kunnen 

gaan. De heer Groot vraagt of de adviesraad ook contacten gaat leggen met de 
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doelgroepen. De heer Bartoo antwoordt hierop bevestigend. De heer De Lange maakt 

een compliment aan het college voor het tot stand komen van de adviesraad. 

De voorzitter sluit deze kennismaking af en wenst de leden succes toe bij de adviestaak. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 februari 2016. 

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. De heer Vinke complimenteert de 

samensteller van de besluitenlijst met de uitgebreidere verslaglegging. 

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

Mevrouw Jonk vraagt, in het verlengde van de gestelde technische vraag, welke 

specifieke verenigingen en organisaties niet meer worden ondersteund door de 

brandweer. De heer Commandeur vraagt of bij het referendum van 6 april er minder 

stembureau’s in Beemster zullen zijn dan gebruikelijk. Mevrouw Van Boven vraagt of de 

aangekondigde extra aandacht voor paarden en pony’s tijdens de Boerderijmiddag van 

de Beemster Feestweek, ook gaat gelden voor andere evenementen, met als (nadere) 

voorbeeld hiervan, de harddraverij. Burgemeester Van Beek beantwoordt de vragen 

(telkens nadat dezen zijn gesteld). 

 

5. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouder Butters en Zeeman. 

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

heer Groot geven aan in te stemmen met dit voorstel.  

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

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 maart. 

 

6. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

De heer Heijmans vraagt met betrekking tot de overname van de activiteiten van TSN 

Thuiszorg, waarom andere aanbieders niet hiervoor zijn gevraagd. Mevrouw Van Boven 

vraagt naar aanleiding van de brief van 6 januari 2016 aan de raad over de stand van 

zaken kosten transitie jeugdzorg of Beemster daadwerkelijk hogere kosten heeft als 

gevolg van het woonplaatsbeginsel, of dit omgekeerd ook geldt voor kinderen uit 

Beemster die in een andere gemeente de zorg ontvangen en of Beemster in aanmerking 

komt voor de compensatieregeling. De heer Commandeur vraagt naar de kosten van de 

overname van de activiteiten van TSN Thuiszorg door Buurtzorg. 

Wethouder Hefting beantwoordt de vragen (telkens nadat dezen zijn gesteld). 

 

7. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

Mevrouw Van Boven stelt dat Purmerend nadenkt over het ophalen van gescheiden afval 

en vraagt wat dit voor de situatie van Beemster betekent. Verder vraagt zij of er 

vervanging is voor de al maanden door ziekte afwezige jongerenwerkster, hoe daarbij de 

overdracht heeft plaatsgevonden en welke contacten hierover zijn geweest met Clup 

Welzijn, van waaruit de jongerenwerkster afkomstig is. 

Wethouder Zeeman beantwoordt de vragen en geeft daarbij aan, dat op de vragen over 

de jongerenwerkster een nader schriftelijk antwoord volgt. 

Wethouder Zeeman doet vervolgens twee mededelingen: over de bodemsanering van 

het perceel Bamestraweg 17 en over de ontwikkelruimte van de PAS.  Bij dit laatste biedt 

zij aan hierover desgevraagd aan de raad schriftelijk nadere informatie te willen geven. 

Mevrouw Jonk geeft aan dat haar fractie deze informatie wil ontvangen. 
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8. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

De heer De Lange vraagt in het kader van het wegbeheer en duurzaam veilig aandacht 

voor de slechte staat van een aantal verkeersplateau’s. De heer Dings verifieert, naar 

aanleiding van een overleg tussen zijn fractie en de Stichting Nekkerzoom, of gesproken 

wordt over een aanpassing van het tracé van de A7 ter hoogte van het zogenaamde 

Beusebos. De heer Heijmans vraagt opnieuw aandacht voor de plek van de mobiele, 

interactieve snelheidsmeter (smiley) op de Purmerenderweg. Mevrouw Helder vraagt 

wederom aandacht voor de verkeersveiligheid van de kruising Oosthuizerweg/ 

Nekkerweg nu daar recent opnieuw een ongeluk heeft plaatsgevonden. 

Wethouder Butter beantwoordt de vragen (telkens nadat dezen zijn gesteld) en geeft bij 

de vraag van mevrouw Helder aan, dat de raad hierop een nader antwoord krijgt. 

 

9. Presentatie over de verdere professionalisering van de gemeentelijke vastgoed- en 

accommodatieportefeuille. 

Bij dit agendapunt hebben de heren R.R. van Erp, beleidsmedewerker vastgoed van de 

gemeente Purmerend en de heer C. van Wijnen, beleidsregisseur, zitting aan de 

vergadertafel.  

Wethouder Butter geeft een inleiding op de presentatie. De heer Van Erp verzorgt de 

presentatie. Wethouder Butter geeft aan, dat het college het voorstel voor de uitvoering 

van de incidentiele werkzaamheden zal aanbieden voor behandeling in de 

raadscommissie van 22 maart 2016. 

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

Commandeur stellen vragen. Wethouder Butter en de heer Van Erp beantwoorden de 

vragen. Wethouder Zeeman beantwoordt een vraag van mevrouw Van Boven. 

De voorzitter sluit het agendapunt af. 

 

10. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

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

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

12. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 22 maart 2016. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

J.R.P.L. Dings   M. Timmerman 

 

 


