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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 5 september 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 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

De heer N.C.J. Konijn BPP (bij punt 10 t/m 17) 

De heer N.C.M. de Lange BPP (bij punt 1 t/m 9)  

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA  

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs CDA (bij punt 10 t/m 17) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 9) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 

De heer G.J.M. Groot 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 11 t/m 17) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 10) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD  

De heer W.J. van Twisk 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.W.E.Ö. Heijmans D66 

 

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 27 juni 2017. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Jonk-de Lange. 

 De heer Dings heeft een vraag over het project sociale infrastructuur en verzoekt om 

dit onderwerp te bespreken in de commissie. De heer Commandeur heeft een vraag 

over de jeugdzorg (over het zak en kleedgeld voor jongeren onder voogdij en in 

jeugdinstellingen) en over het aannamebeleid van scholen. Mevrouw Helder heeft een 

vraag over de door het college beoogde herijking van het armoedebeleid. 

 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 5 september 2017                                                                   blz. 2 

In haar beantwoording zegt wethouder Jonk toe aan het verzoek van de heer Dings 

gehoor te zullen geven en op de eerste vraag van de heer Commandeur terug te 

zullen komen. 

 

5. Voorstel tot het behandelen van het eindrapport schuldhulpverlening van de 

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster.  

 Bij dit onderwerp heeft ook mevrouw Al-Bazy, beleidsambtenaar, zitting aan de tafel. 

De voorzitter meldt de afwezigheid door ziekte van de heer Bell, voorzitter van de 

rekenkamercommissie. De presentatie wordt nu verzorgd door de heer Wijmenga, 

secretaris van de rekenkamercommissie, die zitting aan de tafel heeft.  

De heer Wijmenga presenteert het rapport en beantwoordt de vragen die hierover 

door de commissie worden gesteld. Vanuit de commissie is er het compliment aan de 

rekenkamercommissie voor dit rapport. Wethouder Jonk beantwoordt de vragen die 

over dit onderwerp aan haar worden gesteld. 

De commissie, bij monde van de heer Dings, de heer Schagen, de heer 

Commandeur, mevrouw Helder en de heer Groot, adviseert om de aanbevelingen 

over te nemen.  

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

voor de aansluitende raadsvergadering. 

 

6. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Bij dit agendapunt (en de punten 7 en 8) heeft de heer Bult, beleidsadviseur, tevens 

zitting aan de tafel. 

Wethouder Zeeman doet 4 mededelingen: over de aangekondigde nieuwe boring bij 

de gaswinningslocatie Havermeer te Noordbeemster, over het handhavingsverzoek 

voor activiteiten van de Ponyclub Zuidoostbeemster (Zuiderpad), over de 

themabijeenkomst voor vrijkomende agrarische bebouwing en over het project 

invoering Omgevingswet. 

De heer De Lange heeft een vraag over het aanbod van burgers tot het onderhouden 

van de voormalige gemeentelijke kweektuin ten noorden van het perceel H.M. van 

Randwijklaan 1 en over de invoering van de Omgevingswet. 

De heer Van Twisk heeft een vraag over het onderhoud van de wegen en riolering. 

De heer Smit heeft een vraag over het perceel van de bedrijfswoning van het 

tankstation in Noordbeemster en over het onderhoud van de openbaar groen. 

De heer De Wildt heeft een vraag over de (huidige) werkzaamheden aan de ventweg 

ten noorden van de Purmerenderweg. 

 

7. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van 

een dierenkliniek en beperkte autoverhuur bij tuincentrum Overvecht op het 

perceel Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster. 

 De voorzitter geeft aan dat op dit agendapunt niet kan worden ingesproken maar wel 

eventueel vragen aan de betrokken partijen kunnen worden gesteld. Deze vragen zijn 

er niet. 

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

Waal reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman beantwoordt de vraag van de 

heer Bakker. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 5 september 

2017.  
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8. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de sloop van een 

kas en bouw van een stolpwoning op het perceel Kolkpad 3 te 

Zuidoostbeemster. 

 De voorzitter vraagt of de commissie over dit plan vragen heeft aan de aanvrager. 

Deze vragen zijn er niet.  

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

Lange reageren op het voorstel waarbij de heer De Lange de andere fracties oproept 

om nader te spreken over de uitvoering van de Ruimte voor Ruimteregeling. 

Wethouder Zeeman reageert op de inbreng. 

Alle sprekers maken gebruik van de 2e termijn waarbij de heer De Wildt, mevrouw 

Helder, de heer Smit en de heer De Waal aangeven bij dit agendapunt niet te willen 

spreken over de Ruimte voor Ruimte regeling. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 5 september 

2017.  

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 Mevrouw Helder en de heer Commandeur hebben vragen over de toewijzing van 

koopwoningen in deelplan 3 van het plan De Keyser.  

De heer Van Twisk vraagt naar de status van het project herontwikkeling 

gemeentehuis. 

De heer Konijn heeft een vraagt over de verkeersmaatregel (voor overstekend 

fietsverkeer) bij kruising Purmerenderweg/Volgerweg.  

De heer De Waal vraagt om een (nadere) beantwoording van de gestelde technische 

vragen over de overstreektijd bij de VRI’s in Middenbeemster en Zuidoostbeemster en 

over het treffen van snelheid remmende maatregelen en/of handhaving voor het 

verkeer vanaf de Beemsterbrug. 

 

10. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenpad.  

 De heer Van Twisk, de heer Smit, de heer De Waal, de heer Bakker en de heer 

Commandeur reageren op het voorstel. Wethouder Butter beantwoordt de vragen 

waarbij hij aangeeft dat overeenkomstig de aangenomen motie hierover, momenteel 

onderzoek wordt gedaan naar het vinden van oplossingen voor de 

parkeerproblematiek bij de openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 5 september 

2017.  

 

11. Beeldvormende bespreking van de brief van de provincie Noord-Holland over 

de financiële positie 2017 van de gemeente. 

 De heer Groot, de heer Vinke, de heer Schagen, de heer Commandeur en de heer 

Van Twisk geven aan hoe zij aankijken tegen dit onderwerp en aan welke richtingen 

door de fracties wordt gedacht voor de beantwoording van de brief én/of voor de 

noodzakelijke maatregelen. Wethouder Butter zet uiteen hoe de verdere aanpak van 

het college zal zijn en benadrukt dat de raad uiteindelijk de keuzes zal moeten maken 

om het evenwichtsherstel in de begroting te bereiken. De voorzitter sluit de 

bespreking af. Dit onderwerp komt terug in de commissie van 26 september 2017.  

 

12. Voorstel tot het vaststellen van de nota Grondbeleid. 

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

Groot reageren op het voorstel.  
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Wethouder Butter gaat in op de reacties en beantwoordt de vragen. De wethouder 

geeft hierbij aan, dat de raad (helaas) niet de laatste versie van de nota is 

aangeboden. Paragraaf 4.3 (beheer openbare ruimte) ontbreekt in de voorliggende 

versie. Deze paragraaf is toegevoegd naar aanleiding van de eerdere beeldvormende 

en opiniërende besprekingen van de nota. (noot griffier: de juiste versie is alsnog 

gepubliceerd bij de stukken van deze vergadering). 

De voorzitter stelt vast dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 5 september 

2017.  

 

13. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 De heer Dings heeft een vraag over het (geannuleerde) Food Truck festival bij 

restaurant Brasa te Middenbeemster. 

 

14. Voorstel tot het instellen van een auditcommissie. 

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

geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 5 september 2017.  

 

15. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor het jaarrekeningtraject 2017 

en tot het starten van de aanbesteding accountantscontrole 

jaarrekeningtrajecten 2018-2022. 

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

geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 5 september 2017.  

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

17. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 26 september 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


