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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 27 juni 2017, 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 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA  

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs CDA (bij punt 10 t/m 21) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 9) 

De heer G.J.M. Groot D66  

De heer P.E.J. Beemsterboer 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  

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 H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 

De heer N.C.J. Konijn BPP 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2017. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter. 

 Bij dit agendapunt (t/m punt 7) heeft mevrouw A.G. Dehé, beleidsadviseur/controller, 

tevens zitting aan de vergadertafel. 

De heer Schagen heeft een vraag naar aanleiding van de recent ontvangen brief van 

de provincie Noord-Holland over de financiële positie van de gemeente. 

Wethouder Butter beantwoordt vier openstaande technische vragen: over het 

plaatsen van een verkeersbord aan het Middenpad, wanneer de raad wordt 

geïnformeerd over de stand van zaken uitvoering vastgoed- en accommodatiebeleid, 

over het 2e oplaadpunt op het parkeerterrein van het gemeentehuis en over de 
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verkeersaanpassingen bij Rijperweg oost.  

De voorzitter geeft  bij vraag van de heer Schagen aan, dat de fractievoorzitters 

hierover eerdaags overleg hebben. 

 

5 Voorstel tot het vaststellen van de uitkomsten van de quickscan naar de 

mogelijkheden van uitplaatsing van de openbare basisschool De Blauwe 

Morgenster, in het kader van de gebiedsontwikkeling. 

 De heer Dings, de heer Bakker, de heer De Wildt, mevrouw Helder en de heer Smit  

reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op de reacties. Er is geen 

behoefte aan een 2e spreekronde. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 27 juni 2017.  

 

6 Beeldvormende bespreking van de uitgangspuntennotitie voor de woonvisie. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw J.M. Molenaar, beleidsmedewerkster, tevens zitting 

aan de vergadertafel. 

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

De Waal gaan in op de notitie. Wethouder Butter en mevrouw Molenaar reageren 

hierop en beantwoorden vragen. 

De voorzitter sluit de bespreking af. Dit komt terug in de commissie van 26 september 

2017 voor vaststelling van de woonvisie. 

 

7  Beeldvormende bespreking van de nota Grondbeleid. 

 De heer De Wildt, mevrouw Helder, de heer Groot, de heer Dings en de heer Bakker 

reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat hierop in. 

De voorzitter sluit de bespreking af. Dit komt terug in de commissie van 5 september 

2017 voor vaststelling van de nota. 

 

8 Voorstel tot het geven van een zienswijze op de voorstellen en alternatieven 

voor de samenstelling van de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam 

per 2018. 

 De heer Schagen, de heer Dings en de heer De Wildt reageren op het voorstel. De 

heer De Wildt pleit hierbij voor een regioraad van 35 leden. Wethouder Butter gaat 

namens  het college en de heer Dings vanuit zijn ervaringen als lid van de regioraad, 

in op de reacties. Er wordt hierbij afgesproken om in het raadspresidium nader te 

spreken over de werkwijze van de bestuursorganen en hoe hierop lokaal kan worden 

gehandeld. De voorzitter stelt vast dat alle fracties ermee instemmen om dit voorstel 

als A-punt te agenderen voor in de raadsvergadering van 27 juni 2017.  

 

9 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 

van de Vervoerregio Amsterdam. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor in de raadsvergadering van 27 juni 2017. 

 

10 Vragen aan de portefeuillehouder B.A.C. Jonk-de Lange. 

 Wethouder Jonk beantwoordt de openstaande technische vraag van het CDA om een 

analyse te geven van de kosten van de jeugdzorg dit jaar. 

Mevrouw Van Boven stelt vragen over de basisschool De Bloeiende Perelaar, een 

vraag over het gebruik en de waardering van voorliggende voorzieningen en vragen 

over de status van het project sociale infrastructuur. De heer Schagen stelt een vraag 

over het VNG jaarcongres. De heer Dings stelt een vraag over de werving van twee 
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nieuwe leden van de adviesraad Sociaal Domein, een vraag over de overschrijding 

van het WMO budget bij Purmerend en een vraag over de status van project sociale 

infrastructuur. De heer Commandeur geeft een nadere duiding van de vraag van het 

CDA over de jeugdzorg van dit jaar en stelt een vraag over het aannamebeleid van de 

basisscholen. 

 

11 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 van 

BaanStede. 

 Bij dit agendapunt heeft de heer M.J. Prins, beleidsmedewerker, tevens zitting aan de 

vergadertafel. 

Mevrouw Van Boven, de heer Beemsterboer, de heer Dings, mevrouw Bregman en 

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

reacties. De voorzitter stelt vast dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen 

en dit als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering van 27 juni 

2017.  

 

12 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op het liquidatieplan voor de 

gemeenschappelijke regeling BaanStede. 

 Bij dit agendapunt hebben mevrouw M.C. Kramer-Lok en mevrouw K.J. Streefkerk, 

beleidsmedewerksters, tevens zitting aan de vergadertafel. 

Wethouder Jonk doet eerst mededelingen over het advies van de OR, de verkoop van 

het pand van BaanStede, het vertrek van de directeur en de positie van de SW-ers.  

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

mevrouw Van Boven reageren op het voorstel.  

Wethouder Jonk vraagt om een schorsing van de vergadering. De voorzitter schorst de 

vergadering om 21.45 uur en heropend die om 21.47 uur en geeft het woord aan 

wethouder Jonk.  

Wethouder Jonk gaat in op de reacties. De heer Beemsterboer, de heer Dings, mevrouw 

Bregman, de heer Commandeur en mevrouw Van Boven reageren in 2
e
 termijn waarop 

wethouder Jonk ingaat. De voorzitter stelt vast dat de commissie zich met dit voorstel 

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

raadsvergadering van 27 juni 2017.  

 

13 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de gewijzigde begroting 2017 

van BaanStede. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor in de raadsvergadering van 27 juni 2017. 

 

14 Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 Mevrouw Van Boven stelt vragen over de onkruidbestrijding. Mevrouw Helder stelt 

een vraag over de voortgang bij de verkoop van restgroen. De heer Beemsterboer 

stelt een vraag over de status van de gemeentelijke monumentenlijst.  

Wethouder Zeeman beantwoordt (tevens) de nog openstaande vraag van de BPP 

over de ambtelijke kosten voor de beheerplannen. 

 

15 Bespreken van de ingekomen brief d.d. 17 mei 2017 van het college over het 

planologisch proces voor het particulier initiatief tot woningbouw op het 

perceel Nekkerweg 72. 

 De voorzitter deelt mede dat het raadspresidium op voorstel van een fractie heeft 

besloten deze ingekomen brief te agenderen voor bespreking van het proces en om 

zo de politieke gevoelens over deze zaak aan het college over te kunnen brengen. 
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Er zijn geen insprekers. De voorzitter geeft als eerste het woord aan de fractie van de 

PvdA/GroenLinks. De heer De Waal doet een ordevoorstel. Dit wordt niet 

gehonoreerd. De heer De Waal, de heer Bakker, de heer Commandeur, mevrouw 

Van Boven en de heer Smit geven aan wat zij bij dit onderwerp vinden. 

Burgemeester Van Beek bepleit een zuiver besluitvormingsproces en voortzetting van 

de service aan de aanvrager om het plan eerst voor een principe uitspraak door het 

college te laten toetsen op haalbaarheid. Mocht de raad dit proces anders willen dan 

vervalt de mogelijkheid tot het krijgen van een principe uitspraak. Wethouder Zeeman 

gaat niet inhoudelijk in op de zaak omdat de geagendeerde brief alleen over het 

proces gaat. De voorzitter stelt voor om geen tweede spreekronde te houden en sluit 

de bespreking af. 

 

16 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 

van de Omgevingsdienst IJmond en kennisname van de jaarstukken 2016. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor in de raadsvergadering van 27 juni 2017. 

 

17 Vragen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek. 

 De heer Commandeur stelt een vraag over (onjuiste) berichtgeving in de media met 

betrekking tot de inzet om te komen tot een gezamenlijke ambtelijke organisatie met 

Purmerend.  

 

18 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 

van het Waterlands Archief en kennisname van de jaarstukken 2016 van het 

ISW. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor in de raadsvergadering van 27 juni 2017. 

 

19 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016, de 

begrotingswijzigingen 2017 en de ontwerp begroting 2018 van het 

Recreatieschap Twiske-Waterland. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor in de raadsvergadering van 27 juni 2017. 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

21 Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.27 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 5 september 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven   M. Timmerman 


