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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 28 november 2017, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange 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 L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA (bij punt 3 t/m 14) 

De heer A.A. Fabriek-Buijs 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 1 t/m 5 en punt 8 en 9) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 6 en 7 en 10 t/m 14) 

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD  

    

Op uitnodiging aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange wethouder BPP 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt de afwezigheid door ziekte van 

wethouder Jonk. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De voorzitter benoemt de belangrijkste wijzigingen die op 27 november in de agenda 

zijn doorgevoerd, zo is verstuurd en is gepubliceerd bij de stukken te weten: 

agendapunt 13 (het stappenplan voor de ambtelijke samenwerking en het voorstel 

van het college daarbij om te komen tot een bestuurlijke fusie) is nu agendapunt 5.  

Bij dit agendapunt is de brief toegevoegd van 23 november 2017 met de vragen van 

het college aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Gedeputeerde Staten 

hebben deze vragen beantwoord en deze antwoordbrief is door het college gemaild 

naar de raads- en commissieleden. Het antwoord van Gedeputeerde Staten is nog 

niet in de getekende vorm ontvangen en zodoende niet gepubliceerd op de website. 

De brief is wel op papier beschikbaar en kan zodoende worden betrokken bij het 

debat van agendapunt 5. Gezien de toevoeging van de informatie stelt de voorzitter 

voor om bij dit agendapunt (5) het BOB-model te hanteren.  
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Dit betekent, dat dit voorstel in deze commissievergadering alleen beeldvormend 

wordt besproken, de oordeels- en besluitvorming volgt later.  

De commissie stemt in met deze aanpak. 

Deze aanpak betekent dat dit voorstel terugkomt in de commissievergadering  

van 19 december en dan als A-punt kan doorgaan naar de raadsvergadering van  

19 december of als B-punt naar de raadsvergadering van 9 januari. 

Verder geeft de voorzitter aan dat de presentatie over de actualisatie van de 

bomenlijst niet doorgaat en bij het agendapunt vragen aan wethouder Jonk, de 

vragen aan burgemeester Van Beek gesteld kunnen worden. 

De commissie stelt de agenda zo vast. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 17 oktober 2017. 

 De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Aan de aanwezigen wordt de heer 

Heijmans toegevoegd. 

 

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

 Mevrouw Van Boven heeft een vraag over de afwezigheid van wethouder Jonk. 

 

5. Bespreken van het stappenplan voor de versterking van de ambtelijke 

samenwerking met de gemeente Purmerend en het voorstel van het college 

daarbij om te komen tot een bestuurlijke fusie. 

 De voorzitter geeft een toelichting op het voorliggende voorstel. 

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

heer Groot reageren op het voorstel. De voorzitter geeft het woord aan het college om 

hierop te reageren. Burgemeester Van Beek vraagt om een schorsing.  

De voorzitter schorst de vergadering om 20.35 uur en heropent die om 20.53 uur. 

Burgemeester Van Beek gaat in op de reacties en zegt daarbij toe dat voor de 

behandeling van dit voorstel op 19 december, informatie bij de stukken zal worden 

gevoegd over de wet Algemene regels herindeling (wet Arhi). Deze informatie zal een 

beeld geven over het nog te volgen deelproces voor de inspraak en het realiseren van 

draagvlak bij de inwoners etc. Aanvullend hierop zet mevrouw Van Duivenvoorde 

uiteen tot welk inzicht de ambtelijke directies zijn gekomen bij de vorming van het  

stappenplan voor de versterking van de ambtelijke samenwerking.  

Hierna debatteren de heer Dings, de heer Schagen, de heer Commandeur, mevrouw 

Van Boven, de heer Groot,  burgemeester Van Beek en wethouder Butter met elkaar 

over dit voorstel.  

Na deze 2e termijn sluit de voorzitter deze bespreking af onder de mededeling, dat dit 

voorstel terugkomt in de vergadering van 19 december, al dan niet aangepast. 

  

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

 De heer De Waal heeft een vraag over de locatie De Bonte Klaver in Noordbeemster. 

Mevrouw Van Boven heeft een vraag over de verkeersveiligheid bij de obs De Blauwe 

Morgenster en twee vragen hierover bij de obs De Bloeiende Perelaar: uitvoering van 

het aangenomen amendement en aanleg van zebrapaden. 

De heer Smit heeft een vraag of het parkeren en keren bij het zorgcentrum van 

Middelwijck.  

De heer Groot heeft een vraag over de komende buslijn 305 en de hiervoor  

noodzakelijke haltevoorzieningen in Zuidoostbeemster en Middenbeemster. 

Wethouder Butter beantwoord de vragen en zegt daarbij schriftelijke informatie toe 

over de locatie De Bonte Klaver en de nieuwe haltevoorzieningen. 
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7. Voorstel tot het nemen van een besluit op bezwaarschriften tegen het 

raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten op het ontwikkelgebied Zuidoostbeemster II. 

 De commissie kan zich met dit voorstel verenigen waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 28 november 2017.  

Dit met de aantekening dat de heer Groot namens zijn fractie een stemverklaring zal 

afleggen bij dit voorstel in de raadsvergadering. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van de 2e tussenrapportage / bijstelling van de 

begroting 2017. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Dehe, controller, zitting aan de vergadertafel. 

Wethouder Butter verwijst voor het antwoord op de nog openstaande technische 

vragen over de benoemde onderschrijding op het budget voor onder andere jeugd en 

jeugdzorg naar bladzijde 9 van de tussenrapportage.   

De heer Dings stelt doorlopend geïnformeerd te willen worden over deze financiële  

ontwikkeling en niet pas bij de jaarrekening 2017. Wethouder Butter zegt dit toe. 

Hierna geeft de heer Groot in zijn hoedanigheid van voorzitter van de auditcommissie 

een korte toelichting op het gegeven advies van de auditcommissie op de rapportage. 

De voorzitter geeft het woord aan de commissie.  

De heer Vinke en de heer Groot reageren op het voorstel. Wethouder Butter, 

burgemeester Van Beek en wethouder Zeeman gaan in op deze reacties.  

Bij deze behandeling komt verder tot uitdrukking, dat de leden van de auditcommissie 

- de heren Groot, Schagen en Vinke - in de auditcommissie nader met de 

portefeuillehouder zullen spreken over de begrotingssystematiek en de procesgang 

met als doel om meer grip te krijgen op de gemeentelijke financiën. 

De voorzitter stelt vast dat dit voorstel hiermee als A-punt kan worden geagendeerd 

voor de in de raadsvergadering van 28 november 2017. 

 

9. Voorstel tot het wijzigen van de financiële verordening. 

 De commissie kan zich met dit voorstel verenigen waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 28 november 2017.  

 

10. Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering d.d. 12 december 2017 

van de Vervoerregio Amsterdam. 

 Deze nieuwe aanpak is nieuw en wordt gewaardeerd door de commissie. 

De heer Dings geeft een korte toelichting op zijn advies bij deze agenda.  

De commissie stemt in met dit advies.  

 

11. Vragen over de portefeuille van wethouder B.A.C. Jonk-de Lange. 

 Er zijn geen vragen. 

 

12. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 De heer De Waal heeft een vraag over het plan van de Cono om een deel van de 

oude kaasmakerij aan de Rijperweg te behouden. 

   

13. Rondvraag, voor andere vragen dan aan de portefeuillehouder. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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14. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.37 uur. 

 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 19 december 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 


