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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 28 februari 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 

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs CDA (bij punt 6 t/m 14) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 5) 

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 9 t/m 14) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 8) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD  

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 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda vast en besluit daarbij om de volgorde aan te passen in 

verband met de aanmelding (vooraf) van insprekers. Agendapunt 6 (volkstuinen 

Noorderpad ) wordt punt 4 en agendapunt 12 (Mijzerweg 1a) wordt punt 5.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 7 februari 2017. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Bespreken stand van zaken procedure ontwerp-bestemmingsplan Volkstuinen 

Noorderpad c.a. 

 Bij dit agendapunt heeft de heer Leeflang, projectleider, ook zitting aan de 

vergadertafel. 

Mevrouw L. Paarlberg-van den Heuvel en mevrouw W. Konijn spreken gezamenlijk in 

namens de groep bewoners van De Nieuwe Tuinderij die eerder een zienswijze 

hebben ingebracht. 
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De heer Commandeur en de heer Groot stellen vragen waarop mevrouw Paarlberg 

antwoord geven. 

De voorzitter geeft hierna het woord aan de portefeuillehouder voor een toelichting op 

de aan de raad verzonden brief.  Wethouder Butter geeft aan hoe het college verder 

wil handelen in deze procedure.  

De heer De Waal, de heer Schagen, de heer Commandeur, mevrouw Helder en de 

heer Groot reageren op de procedure die het college wil volgen. Wethouder Butter 

gaat in op de reactie en beantwoordt de vragen. De heer De Waal, de heer 

Commandeur en de heer Groot reageren in 2e termijn. 

De wethouders Butter en Zeeman reageren hierop waarop wethouder Butter 

aangeeft, dat het college een startnotitie zal opstellen voor de beoogde integrale 

aanpak. De raad ontvangt deze notitie. De raad ontvangt ook de informatie over het 

contractbeheer en dat is vertrouwelijke informatie.  

De voorzitter stelt vast dat hiermede voor dit moment alles is gezegd en sluit dit 

agendapunt af. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mijzerweg 1a. 

 Mevrouw R. Neppelenbroek van de Stichting Behoud Waterland spreekt in bij dit 

agendapunt. De heer Schagen stelt een vraag aan mevrouw Neppelenbroek die zij 

beantwoordt. 

De heer Schagen, de heer De Wildt, mevrouw Helder, de heer Smit en de heer De 

Waal reageren op het voorstel waarbij de heer Schagen oproept om de raad eerder te 

betrekken bij dergelijke procedures om zo kaders te kunnen stellen. Wethouder 

Zeeman gaat in op de reacties en beantwoordt de vragen.  

De heer Schagen, de heer De Wildt, mevrouw Helder, de heer Smit en de heer De 

Waal reageren in 2e termijn.  

De voorzitter stelt vast, dat dit als A-punt kan worden geagendeerd voor in de 

raadsvergadering van 28 februari  2017 met de aantekening, dat de fractie van de 

BPP hierbij een stemverklaring zal afleggen.  

 

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

 De heer Konijn vraagt naar de uitkomsten van het gesprek met de eigenaar van het 

tankstation Tinq over de bedrijfswoning. De wethouders Butter en Zeeman 

beantwoorden deze vraag. De heer Commandeur vraagt wanneer de raad wordt 

geïnformeerd over de corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Wethouder Butter 

beantwoordt de vraag. De griffier voegt hieraan toe dat voor dit onderwerp er een 

(gezamenlijke) themabijeenkomst voor de gemeenteraden van Purmerend en 

Beemster is gepland voor op 11 april. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie Restgroen Beemster. 

 Bij dit agendapunt hebben mevrouw Van der Stappen en de heren Mantoua en Van 

Erp van de ambtelijke organisatie ook zitting aan de vergadertafel. 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Mantoua voor een korte presentatie van de 

beleidsnotitie. De heer Mantoua verzorgt de presentatie, aangevuld door mevrouw 

Van der Stappen.  

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

Bakker reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op de reacties 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 28 februari  2017. 
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8. Voorstel tot het vaststellen van de woningmarktanalyse ten behoeve van de 

woonvisie van de gemeente Beemster. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Dehé, beleidsadviseur/controller, tevens zitting aan 

de vergadertafel. 

Mevrouw Helder, de heer Groot, de heer De Waal, de heer Schagen en mevrouw 

Fabriek reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op de reacties en 

beantwoordt de vragen.  

De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor in de 

raadsvergadering van 28 februari 2017.  

 

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

 De heer Commandeur vraagt of de portefeuillehouder al concreter kan zijn naar 

aanleiding van het eerder aangekondigd onderzoek naar het instellen van een 

burgerpanel. Burgemeester Van Beek beantwoordt de vraag. Zij deelt tevens mede, 

dat de nog openstaande technische vragen van de VVD over de bewerkers- 

overeenkomsten met Purmerend, schriftelijk worden beantwoord. 

De heer De Wit vraagt wanneer de gemeenteraad de concept verslagen van het 

algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ontvangt, nu het  

bestuur heeft besloten om die in het kader van de informatievoorziening in het vervolg 

beschikbaar te stellen. Burgemeester Van Beek en de griffier beantwoorden de vraag. 

 

10. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman.  

 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 28 februari  

2017. 

 

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

 Wethouder Jonk deelt mede, dat de GGD twee schrijffouten heeft hersteld in de 

onlangs door de raad vastgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Dit heeft 

geen inhoudelijke gevolgen. Zij zal de raad hierover nog schriftelijk informeren. 

Verder beantwoordt de wethouder de nog openstaande technische vraag van de VVD 

over de algemene voorzieningen die er in Beemster in het kader van het sociaal 

domein aanwezig zijn en waar de burgers zonder indicatie gebruik van kan maken. 

De heer Dings verzoekt te organiseren, dat de raad door een contact met Buurtzorg/ 

Familiehulp, andere aanbieders en/of de wijkverpleging, uit het veld hoort hoe de 

transformatie in het sociaal domein verloopt. Wethouder Jonk komt hierop terug. De 

heer Commandeur vraagt 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. Wethouder Jonk geeft aan  

deze vraag schriftelijk te zullen beantwoorden. 

 

12. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 Wethouder Zeeman doet een mededeling naar aanleiding van de ingekomen brieven 

(bij de raad) van mevrouw Ernsting over het melden van ingezameld zwerfafval. 

De voorzitter stelt hierna vast dat er geen vragen voor de wethouder zijn. 

 

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

 De heer Commandeur vraagt met welk doel de fractie van D66 destijds vragen heeft 

gesteld over het declaratiegedrag van het college in de voorgaande bestuursperiode.  
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De heer Heijmans beantwoordt de vraag en geeft aan dat de verstrekte informatie 

uitwijst dat het declaratiegedrag zorgvuldig is geweest. 

  

14. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 21 maart 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 


