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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 6 september 2016, 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 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 

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 28 juni 2016. 

 De commissie stelt de besluitenlijst gewijzigd vast. De wijziging betreft bladzijde 1, 

punt 4, mevrouw in plaats van de heer Bregman.  

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 De heer De Wildt vraagt waarom in Zuidoostbeemster (buiten de bebouwde kom) 

grondwerkzaamheden voor kabels worden verricht en hoe dit in relatie staat tot 

Breedband Beemster. Wethouder Butter speelt de vraag door naar het 

Hoogheemraadschap en zal ervoor zorgen, dat de commissie het antwoord krijgt. 

De heer Dings vraagt naar de consequenties voor Beemster van de recente 

vastgestelde woningmarktregio’s. Wethouder Butter stelt dat die positief zijn.    
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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. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt heeft mevrouw Dehé, controller, zitting aan de 

vergadertafel.  

De voorzitter deelt mede, dat aan de leden vanavond een brief is uitgereikt van het 

college van Purmerend. Hierover geeft hij eerst het woord aan wethouder Butter. 

Wethouder Butter stelt, dat deze brief aan het einde van de middag is ontvangen en 

brengt deze brief onder de aandacht van de commissie. De wethouder ervaart deze 

brief als bestuurlijk ongepast; het college van Purmerend gaat op de stoel van het 

college van Beemster zitten. Hij gaat hierover in gesprek met Purmerend. 

 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

De voorzitter geeft hierna het woord aan de commissie. De heer Groot, mevrouw 

Helder, de heer Commandeur, de heer Schagen en de heer Vinke reageren in eerste 

en tweede termijn op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op de reacties en vraagt 

de commissie om dit als A-punt te behandelen in de raad van 6 september met een 

hoofdelijke stemming. 

De heer Schagen vraagt om dit als B-punt te agenderen voor de raad van 27 

september. De voorzitter stelt vast, gehoord de commissie, dat door dit verzoek dit 

voorstel als B-punt wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 september 

2016. 

 

6. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Wethouder Zeeman doet een mededeling over de start van de woningbouw op het 

voormalige speelterrein van De Spelemei in Zuidoostbeemster en een oproep voor  

de actie 100-100-100 (100 dagen afvalvrij).  

Mevrouw Van Boven vraagt (opnieuw) aandacht voor een betere zichtbaarheid van de 

inzamelcontainer voor plastic bij Zuiderhof. De heer Schagen vraagt of een 

mededeling kan worden gedaan over het vertrek van de directeur van de HVC. 

Wethouder Zeeman beantwoordt beide vragen (telkens nadat die zijn gesteld). 

  

7. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene verordening ondergrondse 

infrastructuur. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt heeft de heer Ter Voort van de afdeling 

Stadsbeheer van de gemeente Purmerend zitting aan de vergadertafel.  

Mevrouw Van Boven, de heer De Wildt, de heer Schagen, de heer Dings en de heer 

Groot reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman beantwoordt vragen.  

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

voor de raadsvergadering van 6 september 2016. 

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Burgemeester Van Beek beantwoordt eerst vragen die nog open stonden vanuit de 

technische vragen voor deze vergadering. 

De heer De Wildt vraagt of de Beemster Feestweek al is geëvalueerd en of de 

portefeuillehouder bekend is met ondervonden overlast van jongeren op het 

parkeerterrein van het gemeentehuis en ter hoogte van huisarts Van Aken en zo ja 

welke maatregelen zijn getroffen. Mevrouw Van Boven vraagt naar de stand van de 

zaken bij de uitvoering van het project De Nieuwe Organisatie, waaronder de 
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financiële stand van zaken. De heer Dings vraagt wanneer de raad nader wordt 

geïnformeerd over de effecten van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 

over huishoudelijke hulp op grond van de Wmo. De heer Dings vraagt ook naar de 

stand van zaken bij de uitvoering (door het college) van de aangenomen motie met 

betrekking tot de aanpak van de vluchtelingenproblematiek. Tot slot vraagt hij om een  

overleg met de professionals, die werken aan uitvoering van de jeugdzorg.  

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

waarbij zij op de 1e en 3e vraag van de heer Dings aangeeft, dat het college in het 

najaar opnieuw een werkbijeenkomst wil organiseren, met externen, over de 

ontwikkelingen bij de uitvoering van de 3 decentralisaties. 

 

9. Voorstel om toestemming te verlenen tot het treffen van de gemeenschappelijke 

regeling regionale samenwerking decentralisaties in sociaal domein 2016-2018 

(regeling zonder meer). 

 De heer Commandeur, mevrouw Bregman, de heer Dings, de heer Heijmans en 

mevrouw Van Boven reageren op het voorstel.  

Burgemeester Van Beek beantwoordt de vragen en geeft daarbij aan, dat er een 

schriftelijk antwoord volgt op de vraag van mevrouw Van Boven wat het 

kostenverschil is van de nieuwe opzet (alleen een DVO voor Jeugd met Zaanstad 

aangaan en de inkoop en het contractmanagement voor Wmo zelf uitvoeren) ten 

opzichte van de kosten van de voorgaande opzet. 

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

raadsvergadering van 6 september 2016. 

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 staat stil bij (in principe) de laatste commissievergadering van mevrouw 

Jonk als raadslid. Hij dankt haar mede namens de commissie voor de prettige 

samenwerking en wenst haar veel succes in de nieuwe functie.  

Hierna sluit hij de vergadering om 21.25 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 27 september 2016 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 

 

 


