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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 8 november 2016, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer J.R.P.L. Dings voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

De heer N.C.J. Konijn BPP 

De heer N.C.M. 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 H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal 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 B.A.C. Jonk-de Lange wethouder BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw A.G. Dehé loco-gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

H.C.P. van Duivenvoorde loco-gemeentesecretaris 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda gewijzigd vast. Agendapunt 5a wordt agendapunt 7a. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 18 oktober 2016. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

Naar aanleiding van deze besluitenlijst vraagt de heer De Lange of al een antwoord 

kan worden gegeven op zijn vraag over het watersaldo bij de behandeling van het 

voorstel over Oostdijk 7a. Besloten wordt om dit punt te behandelen bij agendapunt 8. 

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Mevrouw Van Boven vraagt naar de stand van zaken van het project De Nieuwe 

Organisatie. Burgemeester Van Beek antwoordt, dat het college in de vergadering 

van 20 december 2016 over dit onderwerp met de commissie wil spreken. Mevrouw 

Van Boven wijst op een camera die op particulier terrein is geplaatst aan de 

Volgerweg ter hoogte van de A7 en is gericht op de openbare ruimte (plein). Zij vraagt 
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of dit is toegestaan. Burgemeester Van Beek zegt deze vraag schriftelijk te zullen 

beantwoorden. 

  

5. Voorstel tot de 2e wijziging van de instellingsverordening raadscommissie 

Beemster 2010. 

 De commissie stemt in met dit voorstel. De voorzitter stelt daarmee vast, dat dit 

agendapunt als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering van 8 

november 2016. 

 

6. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Jonk. 

 De heer Commandeur vraagt of de thuiszorg een informatiebron is voor het team 

dorpszorg en hoe daarbij met de privacy van cliënten worden omgegaan. Mevrouw 

Van Boven vraagt welke bestuurlijke ontwikkelingen er momenteel zijn in het sociaal 

domein. Wethouder Jonk beantwoordt beide vragen. 

 

7. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 De heer Schagen vraagt naar de stand van zaken van project locatie De Bonte 

Klaver. Wethouder Butter beantwoordt deze vraag. 

 

7a. Voorstel tot het vaststellen van de zienswijze op het Vervoerplan Waterland 

2018. 

 Mevrouw Van Boven, de heer De Wildt, de heer De Lange, de heer De Waal en de 

heer Groot reageren op het voorstel en geven aan in te stemmen met dit voorstel. 

Mevrouw Van Boven en de heer De Lange hebben hierbij opmerkingen. Wethouder 

Butter reageert op deze opmerkingen. De voorzitter stelt na dit debat vast, dat dit 

voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering van 8 

november 2016. De heer De Lange kondigt aan, dat hij in de raadsvergadering 

namens zijn fractie bij dit agendapunt een stemverklaring zal afleggen. 

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Wethouder Zeeman beantwoordt de vraag van de heer De Lange met betrekking tot 

het watersaldo van het perceel Oostdijk 7a. De heer De Wildt vraagt naar de stand 

van zaken in het dossier illegaal 2e parkeerterrein bij het fort Resort Beemster.  

Wethouder Zeeman stelt in het belang van de lopende procedure, in de openbaarheid 

hierop geen antwoord te kunnen geven. De heer De Lange vraagt waarom niet alle 

dennenbomen bij de begraafplaats in Middenbeemster zijn gekapt om zo van de 

overlast van reigers af te zijn. Wethouder Zeeman beantwoordt de vraag. 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.07 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 29 november 2016 

de voorzitter,   de loco-griffier, 

 

 

N.C.M. de Lange  A.B. Visser 


