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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 17 oktober 2017, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer G.J.M. Groot voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg 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 P.E.J. Beemsterboer 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 6 t/m 15) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 5) 

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 ongewijzigd vast. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 26 september 2017. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4 Vragen aan de portefeuillehouder de heer D.J. Butter. 

 De heer De Wildt heeft een vraag met betrekking tot de corridorstudie Amsterdam-

Hoorn (A7). De heer De Lange heeft een vraag naar aanleiding van de recente brief 

van AOV Beemster Ondernemer met betrekking tot gesignaleerde parkeerproblemen 

bij vestigingen van ondernemers. De heer De Waal vraagt naar de status van het 

onderzoek die CF Delft uitvoert in het kader van het provinciaal project “warmtevraag 

in transitie”. 

 

5 Voorstel tot het vaststellen van de woonvisie van de gemeente Beemster. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Molenaar van de ambtelijke organisatie zitting aan 

de vergadertafel. 

De heer De Wit, de heer De Wildt, de heer Schagen, de heer De Waal en de heer 

Smit reageren op het voorstel. De heer Schagen geeft hierbij aan dat de fracties van 
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CDA, BPP en PvdA/GroenLinks voornemens zijn om de woonvisie in de 

raadsvergadering te amenderen ten aanzien van het percentage sociale huur en koop 

bij nieuwbouw. De heer Schagen geeft daarnaast aan, dat de fractie van de BPP ook 

voornemens is een amendement in te dienen over het onderwerp vrijkomende 

agrarische bebouwing. Wethouder Butter gaat in op de reacties en de aangekondigde 

amendementen. In tweede termijn kondigt de heer De Wit aan dat de fractie van de 

VVD in de raadsvergadering een amendement zal indienen over de optie in de 

woonvisie om een lagere grondprijs te hanteren voor starterskoopwoningen. In zijn 2e 

termijn bepleit de heer Schagen om in de woonvisie bij het onderdeel plancapaciteit 

de locatie Jisperweg 112 te verwijderen. De heren Schagen, De Wildt en De Waal 

geven in de 2e termijn aan te blijven bij het voornemen om in de raad een 

amendement in te dienen over de percentage sociale huur en koop bij nieuwbouw. 

Wethouder Butter reageert op de inbreng in 2e termijn. De voorzitter sluit het debat af 

en stelt vast dat fracties hebben aangekondigd de woonvisie te willen amenderen 

waarmee dit een B-punt wordt voor de raadsvergadering van 7 november 2017. 

 

6 Behandeling van de bestuursrapportage vastgoed 2017. 

 Bij dit agendapunt en het volgende punt heeft de heer Pirovano van de ambtelijke 

organisatie, zitting aan de vergadertafel. 

De heer Commandeur, de heer De Lange, de heer Dings, de heer Beemsterboer en 

mevrouw Helder reageren op het voorstel. Wethouder Butter en de heer Pirovano 

beantwoorden vragen en gaan in op de opmerkingen. Op vragen van de heer 

Commandeur over MFC De Boomgaard volgt nog een schriftelijke beantwoording. 

De voorzitter sluit de behandeling af en stelt vast dat de rapportage als A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 oktober 2017 met het voorstel 

om van deze rapportage kennis te nemen. 

 

7  Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het herstel 

van de fundering van het cultureel centrum Onder de Linden. 

 De heer De Lange, de heer Vinke, de heer Smit, mevrouw Helder en de heer De Wildt 

reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op de opmerkingen. 

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

raadsvergadering van 17 oktober 2017. De fractie van de VVD heeft aangekondigd 

hierbij een stemverklaring te zullen afleggen. 

 

8 Voorstel tot het geven van een zienswijze op het Beleidskader Mobiliteit van de 

Vervoerregio Amsterdam. 

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

geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 17 oktober 2017.  

 

9 Voorstel tot het vaststellen van de documenten voor de Europese aanbesteding 

van de accountantsdiensten en benoeming van vertegenwoordigers van de 

raad in de beoordelingscommissie. 

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

geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 17 oktober 2017.  

 

10 Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw A. Zeeman. 

 De heer De Lange vraagt naar de antwoord op de gestelde technische vraag over het 

overleg met het hoogheemraadschap inzake het parkeren langs de Nekkerweg bij 

Fort Resort Beemster. 
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11 Voorstel tot het vaststellen van de subsidieplafonds voor 2018. 

 Mevrouw Helder, de heer Commandeur, de heer Schagen, de heer Vinke en de heer 

Heijmans geven aan op dit moment niet inhoudelijk op het voorstel te willen ingaan 

maar eerst het overleg te willen voeren met het college (op 18 oktober 2017) over het 

dekkingsplan voor de begroting 2018. Wethouder Zeeman beantwoordt de gestelde 

vragen en daarmee sluit de voorzitter dit agendapunt af onder de mededeling, dat dit 

voorstel een B-punt zal zijn voor in de raadsvergadering van 7 november 2017. 

  

12 Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw A.J.M. van Beek. 

 De heer De Wildt vraagt of de Beemster kermis al is geëvalueerd. 

 

13 Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange. 

 Er zijn geen vragen voor de portefeuillehouder. 

 

14 Rondvraag, voor andere vragen dan aan de portefeuillehouder. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

15 Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.44 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 28 november 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 


