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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op donderdag 9 juni 2016, aanvang 15.30 uur, in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

De heer A.N. Commandeur 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 

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs CDA 

De heer J.C. de Wildt CDA  (bij punt 9 t/m 13) 

De heer G.J.M. Groot 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 

De heer C. van Wijnen loco-secretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van mevrouw Segers en 

de heer Heijmans. De heer De Wildt komt later. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 17 mei 2016. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

 De heer Dings en mevrouw Van Boven vragen naar de gevolgen van de recente 

leidende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de huishoudelijke hulp van 

de Wmo. Wethouder Hefting beantwoordt de vragen. 

 

5. Voorstel om in te stemmen met de jaarstukken 2015 van de GGD Zaanstreek-

Waterland. 

 De commissie kan zich met dit voorstel verenigen en dit wordt geagendeerd als A-punt 

voor de raadsvergadering van 9 juni. 
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6. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Op verzoek van de heer De Lange doen burgemeester Van Beek en wethouder Butter 

in enkele zinnen verslag van het VNG congres, waaraan is deelgenomen. 

Mevrouw Van Boven vraagt naar de stand van zaken bij de uitwerking van De Nieuwe 

Organisatie. Burgemeester Van Beek beantwoordt de vraag. 

 

7. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 

Twiske-Waterland. 

 De commissie kan zich met dit voorstel verenigen en dit wordt geagendeerd als A-punt 

voor de raadsvergadering van 9 juni. 

8. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Wethouder Zeeman doet 2 mededelingen: over de ingediende zienswijze bij de 

provincie op de ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied 

(zonneweiden) en over een vernielde boom in de tuin van het gemeentehuis. 

Mevrouw Helder geeft aan, dat de gemeente Purmerend in maart heeft besloten om 

het onderhoud aan de sportvelden niet meer (verplicht) via de gemeente te laten 

uitvoeren. Zij vraagt of het college dit voornemen ook heeft. Wethouder Zeeman 

beantwoordt de vraag. Mevrouw Van Boven vraagt naar aanleiding van de 

inzamelresultaten over 2015 van Wecycle  (afgedankte elektrische apparaten) of in de 

toekomst het aantal aanbieders kan worden geregistreerd of dat het blijft bij een 

registratie van de aangeboden hoeveelheid. Wethouder Zeeman zegt een schriftelijke 

beantwoording toe. 

 

9. Voorstel om in te stemmen met ontwerp begroting 2017 van de omgevingsdienst 

IJmond. 

 De commissie kan zich met dit voorstel verenigen en dit wordt geagendeerd als A-punt 

voor de raadsvergadering van 9 juni. 

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 Wethouder Butter beantwoordt 2 nog openstaande vragen van PvdA/GroenLinks 

vanuit de technische vragen: wat is de status van het dossier De Bonte Klaver en kan 

worden aangegeven wanneer dit dossier gesloten kan worden en hoe gaat de 

wethouder de raad meenemen in de ontwikkelingen rond de corridor Amsterdam-

Hoorn (A7).  

In de beantwoording geeft de wethouder bij het dossier De Bonte Klaver aan eerder de 

wens te hebben uitgesproken om in een werkbijeenkomst de raad in beslotenheid te 

informeren. Dit zal na het zomerreces zijn. In het raadspresidium zal hierover nog 

worden gesproken. 

Verder gaat de wethouder in op de ontwikkelingen met betrekking tot de 

woningmarktregio zoals voorgeschreven in de Woningwet. Dit naar aanleiding van een 

vraag van het CDA. Na het zomerreces zal hierover nader met de raad worden 

gesproken, onder andere in verband met de actualisatie van de woonvisie van de 

gemeente. 

De heer De Wildt vraagt uit oogpunt van de verkeersveiligheid aandacht voor de te 

hoge bermbegroeiing bij kruisingen en bij in- en uitritten. Vanuit dezelfde invalshoek 

vraagt hij ook om vervanging in plastic of verplaatsing van de betonnen paaltjes bij de 

kruising Zuiderweg – Nekkerweg. Wethouder Butter beantwoordt de vragen. 

 

11. Ingekomen stukken. 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

13. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 28 juni 2016. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

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

 

 


