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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 17 januari 2017, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer A.N. Commandeur voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

De heer N.C.J. Konijn BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs CDA 

De heer J.C. de Wildt CDA   

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw F.H. Heijmans-Go D66 (bij punt 10 t/m 13) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 1 t/m 9) 

De heer J.W.T. Smit D66  

De heer J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks  

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 4) 

De her P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 5 t/m 13) 

Mevrouw M.L. van Boven  VVD (bij punt 7 t/m 13) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD  

De heer J.S. de Wit VVD (bij punt 1 t/m 6) 

    

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 L.J.M. Schagen BPP 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

De heer De Lange vraagt om bij agendapunt 8 (Volgerweg 14) met twee 

woordvoerders te kunnen spreken. De voorzitter stelt dat dit niet de gewoonte is maar 

stelt aan de commissie voor om in dit geval hiermee in te stemmen met de 

kanttekening dat dit niet mag leiden tot meer spreektijd. De voorzitter stelt vast, dat 

deze uitzondering geen bezwaren ontmoet bij de commissie. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 20 december 2016. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

De heer De Lange vraagt naar aanleiding van dit verslag naar de status van de 

afdoening van zijn vragen over de riolering in het buitengebied, de afdoening van de 
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vraag die zijn fractie schriftelijk heeft ingediend over de lopende aanvraagprocedure 

voor een omgevingsvergunning voor het 2e parkeerterrein bij Fort Resort Beemster 

(waarover recent ook contact is geweest tussen zijn fractie en het college) en over de 

afdoening van andere schriftelijk ingebrachte vragen over RO-zaken. De heer Dings 

vraagt wat tussen de BPP en het college is besproken over het 2e parkeerterrein. De 

heer De Lange antwoordt dat was gevraagd om de raad voorafgaand aan deze 

vergadering te informeren over de voortgang van de aanvraagprocedure en in het 

contact is medegedeeld dat dit door omstandigheden niet haalbaar is gebleken. 

  

4. Toelichting door de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster op het rapport 

Onderzoek naar Dienstverlening. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt hebben de her A. Bell en N. Wijmenga, 

respectievelijk voorzitter en secretaris van de rekenkamercommissie, zitting aan de 

vergadertafel. 

De heer Bell geeft een toelichting op het rapport.  

De heer Groot, de heer De Wit, de heer De Lange en de heer Vinke stellen vragen en 

geven opmerkingen over het rapport. De heer Bell beantwoordt de vragen en gaat op 

de opmerkingen in. Hiermee is alles gezegd.  

De heer Wijmenga herinnert de raads- en commissieleden aan de mogelijkheid om 

uiterlijk 25 januari a.s. onderzoeksonderwerpen voor 2017 aan te dragen. 

De voorzitter sluit hierna dit agendapunt af. 

 

5. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 De heer De Wit vraagt of de medewerkers van het KCC van de gemeente Purmerend 

door training beter bewust gemaakt kunnen worden van het feit dat zij ook werken 

voor Beemster en of dit misschien kan worden opgelost door voor Beemster een apart 

telefoonnummer te hanteren. De heer De Wildt vraagt hoever het college is met het 

instellen van een burgerpanel als middel voor het versterken van de lokale 

democratie. De heer Beemsterboer vraagt hoe de jaarwisseling is verlopen qua  

openbare orde en hoe de burgemeester denkt over meer restrictief beleid voor het 

afsteken van vuurwerk, nu gemeenten meer beleidsruimte hiervoor hebben gekregen. 

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

 

6. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Wethouder Zeeman doet een aantal mededelingen: over de komende brief aan de 

raad naar aanleiding van zaken die door de fractie van de BPP en het CDA schriftelijk 

zijn ingebracht op het terrein van RO en handhaving, met betrekking tot de vraag over 

de status van de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning voor het 2e 

parkeerterrein bij Fort Resort Beemster, over het komend voorstel met betrekking tot 

de beloningsstructuur voor de nieuwe directeur van de HVC, over de speelvoorziening 

bij De Bonte Klaver en de kap van de kromme boom en over de afronding van het 

actie 100-100-100 afval scheiden. 

De heer De Lange vraagt of de aanscherping bij de afvalstraat (om afvaltoerisme te 

voorkomen) consequenties heeft voor de inwoners van Beemster en of als maatregel 

wordt gedacht aan tariefdifferentiatie. De heer De Wit vraagt om de bedrijven die 

folders etc verspreiden, aan te spreken op de slordigheid van hun bezorgers; het 

weggooien van de zogenaamde bindbandjes in de bermen (zwerfafval). De heer 

Groot verzoekt zijn eerdere vraag om handhavend op te treden tegen de 

verrommeling bij de woonschepen aan de Zuiddijk te betrekken bij de komende brief 

aan de raad over de zaken die door de BPP en het CDA zijn aangedragen en anders 
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deze separaat schriftelijk te beantwoorden. Wethouder Zeeman beantwoordt de 

vragen (telkens nadat die zijn gesteld) en geeft op de vraag van de heer Groot aan, 

dat de beantwoording hiervan zal worden meegenomen in de bedoelde komende 

brief aan de raad. 

 

7. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

IJmond. 

 De commissie kan zich met dit voorstel verenigen.  

De voorzitter stelt daarmee vast, dat dit agendapunt als A-punt kan worden 

geagendeerd voor in de raadsvergadering van 17 januari 2017. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Volgerweg 14. 

 De aanvrager, de heer M. Wortel, spreekt in bij dit agendapunt. De heer De Lange 

stelt vragen aan de heer Wortel. 

De heer Smit, mevrouw Helder, de heer De Wildt, de heer Konijn, de heer De Lange 

en de heer De Waal reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman gaat op deze 

reacties in. 

Uit het debat blijkt dat de fracties van D66, de VVD, het CDA en PvdA/GroenLinks 

instemmen met het voorstel. De fractie van de BPP is niet akkoord. 

De voorzitter stelt vast, dat ook de fractie van de BPP ermee instemt om dit als een A-

punt te agenderen voor in de raadsvergadering van 17 januari 2017. De fractie van de 

BPP zal in de raadsvergadering bij dit voorstel een stemverklaring afleggen.  

 

9. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van 

een dierenkliniek en beperkte autoverhuur bij tuincentrum Overvecht op het 

perceel Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster. 

 Mevrouw Helder, de heer De Wildt, de heer Bakker, de heer De Waal en de heer Smit 

reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman gaat op deze reacties in. 

De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigingen en dit 

als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering van 17 januari 

2017. 

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Jonk. 

 De heer Dings vraagt of de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over 

de mantelzorg consequenties heeft voor Beemster. Mevrouw Van Boven vraagt 

wanneer de commissie wordt geïnformeerd over de gedachte voor de campusvorming 

bij het Tobias de Coeneplein en vraagt wat er momenteel bestuurlijk speelt in de 

wethouder haar portefeuille sociaal domein. 

Wethouder Jonk beantwoordt de vragen (telkens nadat die zijn gesteld).  

De wethouder komt tevens terug op de eerdere vraag van de heer Heijmans om voor 

verkeersproblematiek bij scholen enz., medewerkers van BaanStede in te zetten als 

verkeersregelaar. 

 

11. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 Wethouder Butter doet een aantal mededelingen: over de herontwikkeling van De 

Bonte Klaver, over de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan 

Volkstuinen Noorderpad ca en over de gedachte voor de campusvorming bij het 

Tobias de Coeneplein. 

Mevrouw Heijmans vraagt om Beemster te laten aansluitend bij het Netwerk 

Duurzame Dorpen. Mevrouw Helder vraagt om een langere oversteektijd voor 

voetgangers bij de  VRI Zuiddijk/Zuiderweg. De heer De Waal verzoekt dit ook voor 
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de VRI Rijperweg/Middenweg. Wethouder Butter beantwoordt de vragen (telkens 

nadat die zijn gesteld). 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

13. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 7 februari 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

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


