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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 21 maart 2017, aanvang 19.30 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 

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs CDA (bij punt 1 t/m 6) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 7 t/m 12) 

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 E.J. Helder-Pauw VVD  

De heer W.J. van Twisk VVD (bij punt 8 t/m 12) 

De heer J.S. de Wit VVD (bij punt 1 t/m 7) 

    

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 28 februari 2017. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

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

 Wethouder Jonk beantwoordt de nog openstaande vraag van de heer Commandeur 

vanuit de commissie van 28 februari over wat door de gemeente wordt gedaan met de 

wettelijke mogelijkheid op grond van de Participatiewet, om betreffende groepen op te 

dragen een maatschappelijk nuttige tegenprestatie te leveren. De heer Commandeur 

vraagt naar de visie van de wethouder op het bereiken hiervan. Wethouder Jonk 

antwoord hierop. De heer Dings sluit zich bij de vraag van de heer Commandeur aan. 

Er zijn geen andere vragen voor de portefeuillehouder.  

 

5. Voorstel om in te stemmen met de kadernota 2018 van de GGD Zaanstreek-
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Waterland. 

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

Heijmans reageren op dit voorstel in 1e termijn. Wethouder Jonk gaat in op de 

opmerkingen en geeft daarbij aan, dat zij in het portefeuillehoudersoverleg zal 

inbrengen dat de raad door de GGD goed meegenomen moet worden bij strategische 

ontwikkelingen. 

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 21 maart 2017. 

 

6. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 Wethouder Zeeman beantwoordt de openstaande technische vraag van de fractie van 

de VVD over het speeltuintje achter Duysburg en de vraag van de fractie van het CDA 

over het planten van bepaalde bomen in straten van het woningbouwplan De Nieuwe 

Tuinderij. Hierna informeert de wethouder de commissie over het nieuwe belonings-

beleid voor de directeur van de HVC waartoe de aandeelhoudersvergadering kort 

geleden heeft besloten. 

De heer Heijmans bepleit burgerinitiatief bij de vraag van het CDA. 

De heer De Wit vraagt of er achterstand is in het onderhoud van wegen, gezien de 

vele gaten in de wegen, en of de begrote gelden hiervoor daadwerkelijk in het jaar 

worden besteed waarvoor die zijn begroot of doorschuiven of terugvloeien in de 

algemene reserve. 

De heer Dings vraagt naar de voortgang van de experimenten (via casuïstiek) ten 

behoeve van de komst van de Omgevingswet en het betrekken van raads- en 

commissieleden cs hierbij. 

Wethouder Zeeman beantwoordt de vragen waarbij zij de vraag van de heer De Wit 

doorverwijst naar agendapunt 10, vragen aan portefeuillehouder de heer Butter. 

De heer Groot stelt, dat de vraag van de heer De Wit thuis hoort bij dit agendapunt 

omdat dit over het onderhoud van de openbare ruimte. Wethouder Zeeman gaat 

alsnog in op de vraag.  

 

7. Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor de woonkernen. 

 De heer Konijn, de heer Commandeur, mevrouw Helder, de heer Smit en de heer De 

Waal reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman gaat in op de opmerkingen en 

beantwoordt de vragen. 

Uit het debat blijkt dat de fracties van D66 en PvdA/GroenLinks instemmen met het 

voorstel en voor de fracties van de BPP, het CDA en de VVD er teveel onzekerheden 

en onduidelijkheden bij dit voorstel zijn waardoor zij bepleiten dit onderzoek niet nu 

maar over 3 jaar te doen. Op voorstel van de heer Smit wordt besloten om dit als B-

punt opnieuw te bespreken in de raadsvergadering van 18 april 2017 met de 

toezegging van wethouder Zeeman, dat het college in de tussentijd nader schriftelijk 

zal ingaan op de vraagpunten vanuit dit debat.  

De voorzitter stelt hiermee vast, dat dit voorstel hiermee een B-punt zal worden voor 

de raadsvergadering van 18 april 2017. 

 

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

 Er zijn geen vragen voor burgemeester Van Beek. 

 

9. Bespreken stand van zaken verzoek tot realisatie van een loopbrug over de 

ringvaart aan de Westdijk ter hoogte van de Hobrederweg. 

 De voorzitter geeft als eerste het woord aan de fractie van de BPP, die destijds heeft 

gevraagd om onderzoek te doen naar de realisatie van deze loopbrug. 
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De heer De Lange, de heer De Wildt, de heer Van Twisk, de heer Groot en de heer 

De Waal bespreken het onderwerp. Burgemeester Van Beek gaat in op de 

opmerkingen en vragen. 

In het debat bepleit de heer De Lange om alsnog het destijds gevraagde onderzoek te 

laten uitvoeren naar de mogelijkheden of de brug door middel van subsidies te 

realiseren. Burgemeester Van Beek heeft aangegeven dat het college voor dit 

onderzoek aan de raad een voorbereidingskrediet zal moeten vragen.  

De woordvoerders van de fracties van D66, CDA, PvdA/GroenLinks en VVD hebben  

in het debat aangegeven geen vervolg te willen laten geven aan dit onderwerp. 

De voorzitter stelt vast dat hiermee alles is gezegd en sluit hiermee deze bespreking 

af. 

 

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

 Wethouder Butter beantwoordt de openstaande technische vraag van de fractie van 

het CDA over de carpoolplek bij de afrit A7 naar Zuidoostbeemster en de vraag van 

de fractie van de VVD over de parkeerplek met de elektrische laadpaal van het 

parkeerterrein van het gemeentehuis. 

De heer Groot vraagt of bij de beoogde aanpassing van de oversteek voor fietsers ter 

hoogte van de kruising Purmerenderweg-Volgerweg rekening wordt gehouden met de 

toekomstige route van buslijn 305 en de bus vriendelijke inrichting die dit gaat vragen 

van de Purmerenderweg.   

De heer De Lange vraagt naar de afdoening van de gestelde technische vraag over 

onderhoudskosten van MFC De Boomgaard, naar de afdoening van de vraag over de 

voortgang in de ontwikkeling van het woningbouwplan De Keyser en of de 

werkzaamheden voor de opwaardering van de N243 (Schermerhornerweg) zijn 

opgeschort door alle perikelen rond de realisatie van de N23. 

De heer Dings vraagt naar de voortgang in het archeologisch onderzoek bij de 

komende aansluiting van de Purmerenderweg op de N244. 

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

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

12. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 18 april 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


