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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 18 april 2017, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

A.N. Commandeur 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 

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs 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 J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks 

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 8 t/m 17) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD (bij punt 1 t/m 6) 

De heer W.J. van Twisk VVD (bij punt 7) 

De heer J.S. de Wit 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.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid met kennisgeving van de 

heer Vinke.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De voorzitter stelt voor om de volgorde in de behandeling van de agendapunten te 

wijzigen nu zich een inspreker heeft gemeld bij agendapunt 7. Punt 7 wordt 5, punt 5 

wordt 6 en punt 6 wordt 7. De commissie stelt de agenda in deze volgorde vast.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21 maart 2017. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

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

 Wethouder Butter doet eerst twee mededelingen: over de planning van de 

herinrichting van de N243 en over de planning voor de vaststelling van de woonvisie. 

De heer Groot vraagt naar de stand van zaken van de corridorstudie A7 Amsterdam –

Hoorn.  
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De heer De Wildt vraagt of er al incidenten zijn geweest bij de nieuwe verkeersheuvel 

nabij de kruising Purmerenderweg-Volgerweg. 

De heer De Lange vraagt naar de stand van zaken van de wens om het inrijverbod 

voor vrachtverkeer voor de Wormerweg tussen de Westdijk en de Hobrederweg op te 

heffen. De heer De Lange vraagt of belanghebbende bewoners via de 

buurtvereniging Leeghwater 3, worden betrokken bij het oplossen van de 

gesignaleerde verkeerstechnische problemen bij de inrit Rijperweg-woningplan De 

Keyser, of er daadwerkelijk een probleem is en in dat geval of in de periode tot de 

herinrichting van deze kruising, er een tijdelijke oplossing kan komen door 

bijvoorbeeld aangepaste bebording. De derde vraag van de heer De Lange is of in het 

proces van de corridorstudie A7 een moment komt waarop de raad nog kaders kan 

meegeven. 

De heer De Waal vraagt of de eerder gesignaleerde korte oversteektijd voor 

voetgangers bij VRI’s in Middenbeemster en Zuidoostbeemster, nog wordt gewijzigd 

in een langere tijdsduur. Verder vraagt bij wanneer de Cono de oude kaasmakerij zal 

slopen en wanneer de Rijperweg bij de oude kaasmakerij weer recht wordt getrokken. 

Wethouder Butter beantwoordt de vragen (telkens nadat die door de leden zijn 

gesteld) waarbij hij op de eerste vraag van de heer De Lange antwoordt, aan het 

Hoogheemraadschap hierop een schriftelijke antwoord te zullen vragen, die de 

commissie dan krijgt. Op de derde vraag van de heer De Lange antwoordt de 

wethouder, dat het fracties vrij staat om aandachtspunten aan hem mee te geven voor 

in het nog lang lopend proces bij dit onderwerp en (op de suggestie van de heer 

Dings) aan de commissie in dit proces een notitie zal aanreiken waarin de 

aanpassingen zijn beschreven die betrekking hebben op het grondgebied van 

Beemster. 

 

5. Bespreken van de brief d.d. 1 maart 2017 van wethouder Butter over de 

uitvoering van motie Beemster woningen in 2030 gasvrij. 

 De voorzitter geeft aan dat de heer D.J. van ’t Veer zich heeft aangemeld om te 

kunnen inspreken over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan de motie. 

Dit gaat en kan niet gaan over de individuele zaak van de heer Van ’t Veer met de 

gemeente omdat die zaak gaat over een besluit waartegen de mogelijkheid van 

bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan. Dit betekent ook dat de 

commissie over deze individuele zaak geen vragen kan stellen aan de inspreker. 

De heer Van ’t Veer spreekt in. Halverwege deze inspraak verzoekt de voorzitter aan 

de inspreker om zich te beperken tot de algemene strekking van het onderwerp van 

de brief en niet zijn eigen zaak hierbij te betrekken. De heer Van ’t Veer geeft hieraan 

gevolg.  

Na de inspraak zijn er geen vragen voor de inspreker. De voorzitter geeft hierna het 

woord aan de commissie te beginnen bij de fractie van PvdA/GroenLinks die om 

agendering van deze vraag hebben gevraagd. 

De heer De Waal, de heer Schagen, de heer De Wildt, de heer De Wit en de heer 

Smit geven aan hoe hun fracties aankijken tegen de aanpak van het college. De heer 

De Waal wil meer ambitie zien, de heren Schagen, De Wildt en De Wit sluiten zich 

aan de aanpak van het college, de heer Smit wil dit onderwerp doseert aanpakken. 

Wethouder Butter gaat in op de reacties en geeft daarbij aan in september met de 

commissie de uitkomsten het rapport van CE Delft en de stand van zaken van het 

uitvoeringsprogramma duurzaamheid te zullen bespreken. 

De voorzitter sluit hiermee deze bespreking af. 
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6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het ontwikkelen van 

een projectplan Schoolcampus en omgeving Middenbeemster. 

 Bij dit agendapunt heeft de projectmanager, mevrouw P. Hania, tevens zitting aan de 

vergadertafel. 

De heer De Lange, mevrouw Fabriek, mevrouw Helder, de heer Smit en de heer 

Dings reageren op het voorstel. De heer De Lange, mevrouw Fabriek en mevrouw 

Helder geven daarbij aan in dit project ook de mogelijkheid van uitplaatsing van de 

school onderzocht te willen hebben.  

Wethouder Butter reageert op de opmerkingen en beantwoordt de vragen. Over de 

oproep om de opdracht uit te breiden met onderzoek naar mogelijke uitplaatsing van 

de school geeft hij dat dit een ander en duurder projectplan is. De raad zal dit voorstel 

dan moeten amenderen. 

De heer De Lange stelt in de tweede termijn voor dit onderwerp als B-punt te 

behandelen in de raad van 16 mei met een aangepast voorstel waarbij het projectplan 

is uitgebreid met het gevraagde extra onderzoek, waarvoor dan ook extra krediet door 

het college wordt gevraagd. 

Wethouder Butter verzoekt dit onderwerp als A-punt te agenderen om zo snel met het 

project verder te kunnen. Hij zegt daarbij toe dat aan de raad voor de vergadering van  

16 mei 2017 het voorstel zal worden gedaan om het projectplan uit te breiden met 

onderzoek naar de mogelijkheid van uitplaatsing van de school, en voor deze 

aanvulling van het plan, een extra krediet zal worden gevraagd.  

De voorzitter stelt hiermee vast, dat met inachtneming van deze toezegging, dit  

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

18 april 2017. 

 

7. Bespreken prioritering projecten 2017 van het uitvoeringsprogramma 

gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP). 

 De heer De Wildt, de heer Van Twisk, de heer Groot, de heer De Waal, de heer 

Konijn en wethouder Butter bespreken dit onderwerp. Daarmee wordt in de 

prioritering geen wijziging gebracht.  

 

8. Beeldvormende bespreking van de uitgangspunten voor de op te stellen nota 

grondbeleid. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw M.A.J. Kes van Deloitte tevens zitting aan de 

vergadertafel. 

De voorzitter geeft als eerste het woord aan de wethouder voor een inleiding en 

daarna aan mevrouw Kes voor een korte toelichting op de uitgangspuntennotitie. 

Wethouder Butter en mevrouw Kes geven de toelichting.  

Mevrouw Van Boven, de heer Groot, de heer Dings, de heer Schagen en mevrouw 

Fabriek stellen vragen en doen suggesties voor de op te stellen nota waarop 

wethouder Butter en mevrouw Kes reageren. De voorzitter sluit deze bespreking af. 

 

9. Voorstel tot het intrekken van de verordening brandweerrechten 2005. 

 De commissie stemt in met het voorstel en daarmee stelt de voorzitter vast, dat dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2017. 

 

10. Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de tarieventabel behorende 

bij de legesverordening 2017. 

 De commissie stemt in met het voorstel en daarmee stelt de voorzitter vast, dat dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2017. 
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11. Vragen aan de portefeuillehouder B.A.C. Jonk-de Lange. 

 De heer De Wildt vraagt of ook bij Beemster, zoals bij Purmerend, sprake is van een 

kostenoverschrijding bij het taakveld WMO door kostenverhoging van de regionale 

leverancier Meyra. 

Mevrouw Van Boven vraagt, gehoord eerder de directeur van De Bloeiende Perelaar, hoe 

het kan dat de urgentie voor meer ruimte in deze school er plotseling is en wat de 

leerlingenprognose op dit moment is. Wethouder Jonk beantwoordt de vraag en geeft 

daarbij aan dat de raad de leerlingenprognoses binnenkort zal worden gezonden. 

Mevrouw Van Boven vraagt of de raad meegenomen kan worden in het vinden van 

oplossingen voor de groei van deze school. Wethouder Jonk voorziet hierin ook een rol 

van de raad. 

De heer Dings vraagt over er in de gemeente problemen zijn (geweest) bij de verstrekking 

van persoonsgebonden budgetten waarop wethouder Jonk antwoord geeft. 

 

12. Voorstel tot het opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede). 

 De heer Heijmans, de heer Dings, de heer Schagen, mevrouw Fabriek en mevrouw 

Van Boven reageren op het voorstel. Wethouder Jonk gaat in op de reacties en 

beantwoordt de vragen. 

De voorzitter stelt vast, dat de commissie instemt met het voorstel en dit als A-punt 

kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2017. 

 

Wethouder Jonk doet bij dit punt nog een mededeling: over de komende werving van 

twee nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein. 

  

13. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 Wethouder Zeeman beantwoordt de openstaande technische vraag van de fractie van 

de VVD over plastic bindbandjes.  

De heer De Lange vraagt naar de afdoening van de (losse) technische vraag over het 

ontsluiten van het perceel Zuiderweg 50b in relatie tot de aangescherpte beleidsnotitie 

dammen en bruggen. Wethouder Zeeman geeft aan wat het antwoord zal zijn en dat 

de schriftelijke beantwoording eerdaags volgt. 

  

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

 Burgemeester Van Beek beantwoordt de openstaande technische vraag van de 

fractie van het CDA over de naam van een nieuwe brug in het woningbouwplan De 

Nieuwe Tuinderij. 

Mevrouw Van Boven vraagt of de gemeente Purmerend al een besluit heeft genomen 

naar aanleiding van de besluitvorming bij Beemster over de uitkomsten van de 

evaluatie van de ambtelijke samenwerking. 

De heer De Wildt vraagt hoeveel geld Beemster over 2016 terugkrijgt van de 

Veiligheidsregio. 

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

 

15. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor een feitenonderzoek. 

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

Groot reageren op het voorstel waarbij de heren Dings, Schagen, De Wildt en Groot 

aangeven hiermee in te stemmen en mevrouw Van Boven aangeeft hiermee niet in te 

stemmen. Na het debat hierover geeft mevrouw Van Boven aan, dat de 

besluitvorming over dit voorstel in de aansluitende raadsvergadering kan plaatsvinden 

en zij namens haar fractie een stemverklaring zal afleggen. 
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De voorzitter stelt vast, dat hiermee dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd 

voor de raadsvergadering van 18 april 2017. 

 

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

 De heer Groot vraagt de heer De Lange in welke hoedanigheid hij destijds (zelf) een 

offerte heeft gevraagd voor de bouw van een loopbrug over de ringvaart bij de 

Westdijk ter hoogte van de Hobrederweg. De heer De Lange beantwoordt de vraag. 

 

17. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 16 mei 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 


