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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 20 december 2016, aanvang 19.45 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

Mevrouw M.L. van Boven  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 J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks  

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 13 t/m 17) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 12) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD (bij punt 6 t/m 17) 

De heer W.J. van Twisk VVD  

De heer J.S. de Wit VVD (bij punt 1 t/m 5) 

    

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 loco-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 29 november 2016. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Burgemeester Van Beek beantwoordt een openstaande vraag over een camera, die 

op particulier terrein is geplaatst aan de Volgerweg ter hoogte van de A7 en is gericht 

op de openbare ruimte (plein).  

Er zijn geen nieuwe vragen voor burgemeester Van Beek. 

 

5. Korte presentatie stand van zaken uitwerking uitvoeringsprogramma De Nieuwe 

Organisatie (werelderfgoed en toerisme, recreatie en economie). 

 Bij de behandeling van dit agendapunt hebben de heer Hj. van Meer van De Nieuwe 

Organisatie en mevrouw J. Scholtens van het buro Zorro zitting aan de vergadertafel. 
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Burgemeester Van Beek geeft een inleiding op de presentatie, mede namens 

wethouder Butter. De heer Van Meer en mevrouw Scholtens presenteren de stand 

van zaken. 

Er zijn vragen van de heer Dings, de heer De Lange, de heer Commandeur, de heer 

De Wit en de heer Groot die door de heer Van Meer en mevrouw Scholtens worden 

beantwoord. 

De voorzitter stelt vast dat deze presentatie een helder beeld heeft gegeven van de 

stand van zaken en bedankt de heer Van Meer en mevrouw Scholtens hiervoor. 

 

6. Voorstel uitkomsten evaluatie ambtelijke samenwerking Beemster-Purmerend 

(ter meningsvorming). 

 De heer Groot, de heer Van Twisk, de heer Commandeur, de heer Schagen en de 

heer Dings verwoorden de meningen van hun fracties en discussiëren over de 

uitkomsten en aanbevelingen van het rapport. Burgemeester Van Beek reageert op 

de inbreng. 

De voorzitter sluit deze bespreking af en geeft aan, dat dit onderwerp voor de 

besluitvorming terugkomt in de commissie- en raadsvergadering van 7 februari 2017. 

 

7. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 De heer Commandeur vraagt waarom de opvang van zwerfdieren is overgegaan naar 

een dierenasiel in Amsterdam in plaats van in Purmerend en of het niveau van de 

zorg hierdoor is gewijzigd. 

Wethouder Zeeman doet een mededeling over de laatste ontwikkelingen rond de  

mogelijke gezondheidsrisico’s door gebruik van rubbergranulaat van gebruikte 

autobanden in de kunstgrasvelden. 

De heer De Lange vraagt naar de stand van zaken in het dossier niet aangesloten 

woningen in het buitengebied op de riolering en de destijds hiervoor verleende 

ontheffing in relatie tot de Kaderrichting Water en de omgevingswet.  

De heer De Lange vraagt ook wanneer het college de besluitvorming voorziet over de 

aangevraagde omgevingsvergunning voor het 2e parkeerterrein bij het Fort Resort 

Beemster aan de Nekkerweg. 

Wethouder Zeeman beantwoordt de vragen (telkens nadat die zijn gesteld) en zegt op 

de vraag van de heer De Lange over de riolering een schriftelijk antwoord toe. 

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Jonk. 

 De heer Heijmans vraagt naar de status van het onderzoek die oud-wethouder 

Hefting heeft aangekondigd bij de algemene beschouwingen, om voor 

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

verkeersregelaar. Wethouder Jonk zegt toe op deze vraag terug te komen. 

Wethouder Jonk doet een mededeling over de organisatie een themabijeenkomst in 

het vroege voorjaar over de ontwikkeling van Dorpszorg volwassenen in combinatie 

met Clup Welzijn. In februari komt er een themabijeenkomst zijn over de ontvlechting 

van BaanStede en de Participatiewet. 

De heer Commandeur vraagt of het Beemsterse deel van de maatschappelijke 

dienstverlening van SMD-ZW (ook) overgaat naar Clup Welzijn nu Purmerend 

hiervoor per 1 januari 2017 kiest. De heer Commandeur vraagt of in Beemster ook 

gevallen bekend zijn van de landelijk geconstateerde problematiek, dat jongeren met 

jeugdhulp tussen het wal en schip vallen zodra zij 18 jaar zijn geworden.  

De voorzitter geeft voor de beantwoording van de vraag over de SMD het woord aan 

wethouder Zeeman, die vervolgens de vraag beantwoordt. 

Wethouder Jonk beantwoordt de vraag over de jeugdhulp aan jongeren van 18+. 
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De heer Dings vraagt wanneer het college vorm gaat geven aan de gewijzigde 

regeling voor het beschut werk. De heer Dings vraagt ook naar de stand van zaken 

met betrekking tot de huishoudelijke hulp naar aanleiding van de uitspraak van de 

Centrale Raad van Beroep hierover. De heer Dings vraagt tot slot of er in 2016 

aanvragen binnen de jeugdzorg zijn geweest die een groot beslag op het budget 

hebben gelegd. Wethouder Jonk beantwoordt de vragen en zegt op de vraag over de 

huishoudelijke hulp een schriftelijke beantwoording toe. 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 De heer Smit vraagt naar de stand van zaken in de ontwikkeling van het 

stedenbouwkundig plan voor het plangebied De Nieuwe Tuinderij – Oost. 

De heer De Lange vraagt of het inrijverbod voor vrachtverkeer voor de Wormerweg  

tussen de Hobrederweg en de Westdijk kan worden opgeheven nu dit verbod 

doorlopend wordt overtreden. De heer De Lange verzoekt om in overleg te treden met 

het hoogheemraadschap om te bevorderen, dat er veilig fietsverkeer mogelijk is ter 

hoogte van de wegwerkzaamheden aan de N23. 

De heer Commandeur vraagt naar de stand van zaken bij de problematiek van de 

verkeerssituatie Oostdijk ter hoogte van de woonschepen. 

De heer De Wildt vraagt om aandacht voor de verkeersonveilige combinatie van 

fietsverkeer en voetgangers op de smalle paden ten noorden van obs De Blauwe 

Morgenster en het gemeentehuis.  

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

 

10. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen en de 

tarieventabellen voor 2017. 

 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 20 december 2016. 

 

11. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1. 

 De heer Commandeur, de heer De Lange, de heer De Waal, de heer Smit en de heer 

Van Twisk reageren op het voorstel. Wethouder Butter reageert op de opmerkingen 

en beantwoordt de vragen. 

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 20 december 

2016. 

 

12. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van een 

woningmarktanalyse ten behoeve van een nieuwe woonvisie. 

 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 20 december 2016. 

 

13. Voorstel tot het vaststellen van de 2e tussenrapportage over de begroting 2016. 

 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 20 december 2016. 

 

14. Voorstel inzake de aanwijzing van de accountant voor de controle van de 

jaarrekening 2016. 

 De heer Groot schetst kort de aanleiding tot dit voorstel. Hij spreekt hierbij mede 
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namens de heren Schagen en Vinke en vanuit de betrokkenheid van deze raadsleden 

bij de voorbereiding van dit voorstel. 

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 20 december 2016. 

 

15. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de 

jaarrekening 2016. 

 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 20 december 2016. 

 

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

 De voorzitter stelt voor om de oproep van de heer Schagen, in de voorgaande 

commissievergadering, om in raadsvoorstellen in het vervolg ook een risico paragraaf 

op te nemen, te bespreken in het raadspresidium. Aldus wordt besloten. 

Er worden geen andere punten voor deze rondvraag ingebracht. 

 

17. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 17 januari 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


