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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 16 oktober 2018 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange voorzitter (bij punt 1 t/m 6 en 8 t/m 19) en lid BPP (bij punt 7) 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

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

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA  

De heer G.J.M. Groot voorzitter (bij punt 7) en lid D66 (bij punt 1 t/m 6 en 13 t/m 19) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 7 t/m 12) 

De heer D.J. van ’t Veer PvdA/GroenLinks  

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD  

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD  

    

Op uitnodiging aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Door de aanmelding van insprekers stelt de commissie de volgorde van de agenda na 

punt 4 als volgt vast: 

5. bespreken notitie platform Stil in de Beemster 

6. voorstel subsidieplafonds 2019 

7. parkeren bij Fort Resort Beemster 

8. vragen aan de portefeuillehouder de heer Dings 

9. vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman 

10. en verder ongewijzigd. 

 

De heer Vinke stelt voor om de punten 6 (subsidieplafonds) en 14 (krediet 

Insulindeweg 2) van de agenda te halen om reden dat de stukken hiervoor te laat 

beschikbaar zijn gekomen. De commissie handhaaft deze punten en stelt de agenda 

zo vast met inbegrip van de gewijzigde volgorde. 
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3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 25 september 2018. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Bespreken van de notitie over kunst en cultuur van het platform Stil in de 

Beemster van mei 2018. 

 Mevrouw C. Bleesing- van der Hulst heeft namens het platform Stil in de Beemster 

ingesproken. Er zijn geen vragen aan mevrouw Bleesing gesteld. 

De commissie heeft het onderwerp subsidiebeleid en de bezuinigingen hierop, 

richtinggevend besproken. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat het college de 

mogelijkheden onderzoekt om het beleid op onderdelen per 2020 aan te passen. 

De vergadering is van 20.10 – 20.15 uur geschorst geweest op verzoek van de 

coalitiepartijen VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA. 

 

6. Voorstel tot het vaststelling van de subsidieplafonds 2019. 

 De commissie heeft het voorstel kort besproken en hierover zijn vragen gesteld.  

Voor de verdere politieke behandeling komt dit voorstel terug in de begrotingsraad 

van 6 november 2018. 

 

Na dit agendapunt is gewisseld van voorzitter. De heer Groot is in plaats van de heer De 

Lange voorzitter. 

 

7. Bespreken van de bij de gemeenteraad in juni en augustus 2018 ingekomen 

brieven / stukken over de parkeervoorziening bij Fort Resort Beemster. 

 De heer F. Bart heeft namens Fort Resort Beemster ingesproken. De heer F. Beekers 

heeft namens de Stichting Nekkerzoom ingesproken. Er zijn vragen gesteld aan beide 

insprekers.  

De commissie heeft de problematiek van deze locatie besproken. De fracties van 

PvdA/GroenLinks, CDA, D66 en VVD hebben erop aangedrongen dat de ondernemer 

met het college tot een oplossing komt binnen de gestelde kaders. Hierbij heeft de 

raad geen rol. De fractie BPP heeft voorgesteld om de raad aan het college de 

opdracht te laten geven om het subsidiair advies van het kwaliteitsteam te laten 

uitwerken. Deze oproep vond geen steun bij de andere fracties.   

Door deze bespreking zijn deze ingekomen stukken door de commissie afgehandeld. 

 

Na dit agendapunt is gewisseld van voorzitter. De heer De Lange is weer voorzitter. 

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Dings. 

 Er zijn geen vragen aan de portefeuillehouder gesteld. 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 De heer Smit heeft een vraag gesteld over de subsidiemogelijkheden van de provincie 

Noord-Holland voor natuurontwikkeling en dan met name voor de versterking van de 

biodiversiteit. De heer Commandeur heeft een vraag gesteld over het bewuster 

insectenbeheer. 

Op de vraag van de heer Smit is een schriftelijk antwoord toegezegd. 
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10. Voorstel tot het wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor het 

onderdeel houtopstanden. 

 De commissie adviseert positief over dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 oktober 2018. 

 

11. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 Er zijn geen vragen aan de portefeuillehouder gesteld. 

 

12. Bespreken van de brief van 12 juni 2018 van het college aan de gemeenteraad 

over de locatie De Bonte Klaver. 

 De heer Smit heeft de heer Schagen gevraagd naar zijn deelname aan de 

projectgroep voor het behoud van De Bonte Klaver. De heer Schagen heeft 

geantwoord, afstand te houden van deze groep. De heer Smit heeft de heer Schagen 

geadviseerd om zijn naam dan te laten verwijderen op de website van de dorpsraad 

Noordbeemster. 

Bij de bespreking in de commissie is de voorwaarde die geldt bij de herontwikkeling 

van deze locatie, te weten het behoud van de maatschappelijke voorziening, 

besproken en bevestigd. 

 

13. Beeldvormende bespreking van het voorstel voor de gebiedsontwikkeling in 

Middenbeemster bij de openbare basisschool. 

 De projectmanager, mevrouw  Hania, heeft een korte presentatie gegeven over de 

stand van zaken bij dit project. 

De commissie heeft vragen, aandachtspunten en punten van heroverweging 

ingebracht. De portefeuillehouder heeft toegezegd een themabijeenkomst te zullen 

organiseren om de richtingen die er zijn voor deze gebiedsontwikkeling nader uiteen 

te kunnen zetten en in te gaan op de vragen en opmerkingen die zijn ingebracht in 

deze commissievergadering. Afgesproken is ook om in het raadspresidium te spreken 

over het vervolgproces voor de bestuurlijke behandeling van het voorstel. 

 

14. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor groot onderhoud aan 

de gemeenteloods op het perceel Insulindeweg 2 te Middenbeemster. 

 De commissie adviseert positief over dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 oktober 2018. 

 

15. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Er zijn geen vragen aan de portefeuillehouder gesteld. 

 

16. Bespreken stand van zaken fusieproces (vast agendapunt). 

 Hierover zijn mededelingen gedaan door de portefeuillehouder. Mevrouw Van Boven 

heeft een vraag gesteld over de ambtelijke samenwerking tot het moment van de 

fusie. 

 

17. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de begroting 2019 van het 

Waterlands Archief en om kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van het 

ISW. 

 De commissie adviseert positief over dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 oktober 2018. 
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18. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

19. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.36 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 6 november  2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 

 


