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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 16 mei 2017, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer G.J.M. Groot 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 

A.N. Commandeur CDA  

De heer J.C. de Wildt CDA  

De heer P.E.J. Beemsterboer 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 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 

 

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 18 april 2017. 

 De heer Commandeur vraagt waarom bij gestelde vragen de ene keer wel en de 

andere keer niet het antwoord van het portefeuillehouder wordt genotuleerd. Wat is 

het protocol? De voorzitter stelt voor om dit in het presidium te bespreken. Aldus 

wordt besloten. Hierna stelt de commissie de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

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

 Burgemeester Van Beek deelt mede, dat de technische vraag van de 

PvdA/GroenLinks over het zogenaamde lijmsnuiven schriftelijk wordt beantwoord. 

Mevrouw Van Boven vraagt of Purmerend op 2 mei jl. een standpunt heeft bepaald 

naar aanleiding van de besluitvorming van Beemster op de evaluatie van de 

ambtelijke samenwerking, wanneer de raad hierover een plan van aanpak krijgt en 

hoe Beemster in de periode naar de gezamenlijke organisatie haar 

opdrachtgeverschap gaat uitoefenen. Burgemeester Van Beek antwoordt dat dit 

standpunt er nog niet is en dit dus nog loopt. 
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5. Jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van de politie en brandweer over de 

veiligheidszaken die binnen deze disciplines vallen. 

 Bij dit overleg hebben mevrouw C. Suzenaar, teamchef politie, de heer J. Koningstein, 

wijkagent, en de heer D. Siebeling, gebiedscommandant brandweer, zitting aan de 

vergadertafel. 

Burgemeester Van Beek deelt mede, dat de rapportage van de behaalde resultaten 

integrale veiligheid 2016 en een doorkijk naar 2017, door omstandigheden nog niet  

beschikbaar zijn gemaakt voor de commissie. Deze rapportage wordt nog 

aangeboden. 

De heer Siebeling en mevrouw Suzenaar doen verslag over respectievelijk de 

brandweerzorg en de politiezorg in Beemster.  

De heer Commandeur, de heer Beemsterboer, de heer Dings, mevrouw Van Boven, 

de heer Schagen, de heer De Lange, de heer De Waal en de heer Heijmans stellen 

vragen die worden beantwoord en waarover overleg plaatsvindt.  

De voorzitter stelt hierna vast dat voor dit moment alles is gezegd en sluit dit overleg 

af onder dankzegging aan de vertegenwoordigers van politie en brandweer. 

 

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

van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 Bij dit agendapunt hebben mevrouw M. van Beek van de Veiligheidsregio en de heer 

A. Hanekamp, adviseur gemeente, zitting aan de vergadertafel. 

De heer Schagen, de heer Dings, de heer Heijmans, mevrouw Van Boven en de heer 

De Wildt reageren op het voorstel. De heer Dings, mevrouw Van Boven en de heer 

De Wildt stellen hierbij vragen die burgemeester Van Beek en mevrouw Van Beek 

worden beantwoorden.  

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 16 mei 2017.  

Hij bedankt de personen die tevens zitting aan de tafel hadden voor hun bijdrage aan 

dit agendapunt. 

 

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

 Wethouder Butter doet 2 mededelingen: de accountant zal een goedkeurende 

verklaring afgeven over de jaarstukken 2016 en de raad wordt nog schriftelijk 

geïnformeerd over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van 20 april jl. over de 

corridorstudie A7. Tevens beantwoordt hij een nog openstaande technische vraag van 

de fractie van PvdA/GroenLinks over wanneer de voet-/fietsbrug tussen het 

woningbouwplan De Keyser en het Prinses Beatrixpark wordt aangelegd. 

De heer Beemsterboer vraagt welke verhouding er is tussen de in opdracht van de 

gemeente uitgevoerde woningmarktanalyse door het bureau RIGO en het recente 

verzoek van de gemeente aan inwoners om deel te nemen aan het twee jaarlijks 

regionaal woononderzoek. Waarom is de woningmarktanalyse gedaan nu 2 jaarlijks 

er al onderzoek wordt gedaan. De heer Heijmans vraagt wat aan maatregelen nodig 

is om handhavend te kunnen optreden tegen overtreding in een 30 km gebied. 

De heer De Wildt vraagt om een oplossing voor het feit dat de bewoner, waarvan de 

inrit naar zijn perceel grenst aan de wegversmalling Purmerenderweg/Volgerweg, niet 

meer normaal zijn eigen erf kan opkomen. Wethouder Butter beantwoordt de vragen 

(telkens nadat die zijn gesteld). 

 

8. Voorstel om het voornemen te uiten tot de ontwikkeling van woningbouw in het 

gebied Zuidoostbeemster II, waaronder de aanwijzing van het voorkeursregime 

van de Wet voorkeursrecht gemeenten. 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 16 mei 2017                                                                             blz. 3 

 De voorzitter stelt vast dat zich geen insprekers hebben gemeld bij dit agendapunt. 

Hierna geeft hij het woord aan de commissie.  

De heer De Waal geeft aan niet in te stemmen met het voorliggende voorstel; over de 

nut en noodzaak van woningbouw in dit gebied moet eerst apart gediscussieerd 

worden, toepassing nu van het voorkeursregime van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten heeft (wel) de instemming. De heer Smit wil eerst duidelijkheid over de 

woningbouwopgave voordat zijn fractie zich uitspreekt over dit voorstel.  

Mevrouw Helder, de heer De Wildt en de heer De Lange stemmen in met het voorstel. 

Wethouder Butter reageert op de inbreng in 1e termijn.  

In 2e termijn geeft de heer De Waal aan dat zijn fractie niet instemt met punt 1 van het 

voorgestelde besluit, wel met de andere punten. De heer Smit wil bij zijn vraag over 

de woningbouwopgave weten hoe het college omgaat met reeds vastgestelde 

woningbouwlocaties in het buitengebied, wat de visie van de provincie op het gebied 

is en wat de status is van de afspraken van het zogenaamde Waterlands Wonen. Hij 

wenst dat dit als B-punt doorgaat naar de raad. De heer De Lange reageert op de 

inbreng van de fracties van D66 en PvdA/GroenLinks, waarover vervolgens 

gediscussieerd wordt. Wethouder Butter stelt, dat het voorgestelde besluit niet 

gesplitst kan worden zoals de fractie van de PvdA/GroenLinks dat wil. 

De voorzitter constateert dat in ieder geval 1 fractie heeft gevraagd om dit als B-punt 

te behandelen waarmee dit een B-punt wordt voor de raad in juni. 

 

9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de 

uitbreiding van de projectopdracht Schoolcampus en omgeving 

Middenbeemster (gebiedsontwikkeling). 

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

reageren instemmend op de inhoud van de memo die het college in plaats van een 

raadsvoorstel aan de commissie heeft voorgelegd. De strekking van de memo is dat 

eerst een quickscan wordt uitgevoerd waarmee de mogelijke financieel en 

maatschappelijke consequenties van uitplaatsing van de school in beeld worden 

gebracht. De resultaten van deze scan worden voor het zomerreces aan de 

commissie gepresenteerd. Mevrouw Helder stelt hierbij een vraag die door wethouder 

Butter wordt beantwoord. 

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp hiermee voldoende is besproken en later in 

de commissie terugkomt. 

 

10. Voorstel tot het vaststellen van de 10e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Vervoerregio Amsterdam. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 mei 2017. 

 

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

 De heer Heijmans stelt dat binnen het programma sociaal domein van de begroting 

2016 een flink tekort is gebleken voor de kosten van het onderdeel jeugd. Hij vraagt 

naar de oorzaak hiervan. Wethouder Jonk wenst dit bij de behandeling van de 

jaarstukken te bespreken. Mevrouw Van Boven vraagt, naar aanleiding van de 

technische beantwoording op de vraag over de leerlingenprognose, of het hanteren 

van een peildatum (1 oktober) rekening houdt met nieuwe instroom door doorlopende 

woningbouwontwikkeling. Verder vraagt zijn welke concrete rol de raad zal hebben bij 

de oplossing van huisvestingsprobleem van De Bloeiende Perelaar en waaruit het 

college de spoedoplossing voor de school wil financieren gelet op het nu al voorziene 

begrotingstekort voor 2018. Wethouder Jonk beantwoordt de vragen. 
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De heer Commandeur en de heer De Lange doen suggesties voor het vinden van 

oplossingen op de door mevrouw Van Boven benoemde punten. 

De heer Dings vraagt of het faillissement van de zorggroep Ars Curae voorzien was 

en of inmiddels een oplossing is gevonden voor de geestelijke gezondheidszorg voor 

de betreffende 4 kinderen uit Beemster. Verder vraagt hij of de gemeente de “te doen 

lijst” die is voortgekomen uit de uitspraak over de toepassing van de jeugdwet in 

Steenwijkerland, gaat hanteren. Wethouder Jonk beantwoordt deze vragen. 

 

12. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp jaarstukken 2016 

van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 mei 2017. 

 

13. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 Er zijn geen vragen voor de wethouder. 

 

14. Voorstel tot het vaststellen van het beheerplan spelen. 

 Mevrouw Helder stemt niet in met dit voorstel. Haar fractie wil dit plan pas en integraal 

beoordelen met de nog komende beheerplannen en wil ook (eerst) onderzoek of alle 

speelvoorzieningen in stand moeten blijven. De heer Commandeur stemt alleen in 

met het gevraagde budget voor 2017 en 2018 en wil voor verdere jaren eerst 

onderzoek of alle speelvoorzieningen in stand moeten blijven en wat kan worden 

bereikt met participatie door inwoners. De heer Schagen stemt ook niet in met het 

voorstel omdat dit uitgaat van het van oudsher gebruikelijke beheer door de gemeente 

in plaats van een rol en verantwoordelijkheid door inwoners, en wil daarvoor eerst 

discussie over wat voor gemeente Beemster wil zijn. De heren Dings en Heijmans 

stemmen in met het voorstel. 

Wethouder Zeeman reageert op de inbreng. In 2e termijn geeft mevrouw Helder aan 

dit als B-punt te willen behandelen in de raad. 

De voorzitter stelt vast, dat in ieder geval 1 fractie heeft gevraagd om dit als B-punt te 

behandelen waarmee dit een B-punt wordt voor de raad in juni. 

 

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

 De heer De Lange vraagt aan de fractie van de VVD wat de achterliggende gedachte 

is aan de gestelde technische vraag of de raad buiten haar eigen gemeentegrenzen 

mag/kan vergaderen en rechtsgeldige besluiten nemen. Mevrouw Van Boven 

antwoordt dat deze vraag is gesteld in het kader van de project herontwikkeling 

gemeentehuis. 

  

16. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 6 juni 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

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


