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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 17 april 2018 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 

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

De heer N.C.M. 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 D66  

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

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

De heer W.J. van Twisk 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 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 agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 20 februari 2018. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

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

 De heer Commandeur heeft een vraag over de implementatie van de algemene 

verordening gegevensbescherming. Mevrouw De Wit heeft een vraag over de 

huisvesting van het Centrum van Jeugd en Gezin (deze vraag wordt beantwoord door 

wethouder Zeeman).  

 

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

 Burgemeester Van Beek geeft aan dat het college een plan van aanpak in 

voorbereiding heeft die aan de raad zal worden aangeboden voor in de vergadering 

van 29 mei 2018. De heer Van Twisk vraagt naar de uitvoering van het aangenomen 

amendement bij het raadsbesluit van 9 januari 2018. 
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6. Voorstel tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling ISW en om deze 

regeling te wijzigen in de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 april 2018. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe verordening voor de 

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 april 2018. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de 1e wijziging van de 

begroting van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 De heer Dings, de heer Commandeur, mevrouw Bregman, de heer Groot en mevrouw 

De Vries reageren op het voorstel. Hierbij geeft mevrouw Bregman aan financiële 

bezwaren tegen de begrotingswijziging te hebben. Mevrouw De Vries geeft aan in de 

zienswijze opgenomen te willen zien dat de GGD in het vervolg een reële begroting 

indient. Wethouder Zeeman reageert op de opmerkingen. 

De voorzitter stelt vast, dat de zienswijze niet wordt aangepast en dit als A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 april 2018. 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 De heer De Waal vraagt naar de stand van zaken en wie zijn betrokken bij het 

verzoek van Cono Kaasmakers om een deel van de oude kaasmakerij te behouden 

(als experience-centra).  

 

10. Voorstel tot het verlenen van ontslag, herbenoeming en benoeming van leden 

van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 april 2018. 

 

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

 Wethouder Butter beantwoordt de openstaande technische vraag van de fractie 

PvdA/GroenLinks over de voortgang bij de uitvoering van de intentieovereenkomst 

aardgasvrije nieuwbouw. 

De heer Groot vraagt om de aanleg in de regio van zoveel mogelijk zogenaamde 

snelfietspaden, in MRA verband te bepleiten. Mevrouw De Vries heeft een vraag over 

de huisvestingsproblematiek van obs De Bloeiende Perelaar waarop wethouder 

Butter toezegt de commissie te zullen informeren over de uitkomst van het (in de 

vraag geduide) gesprek van 26 april 2018. De heer Commandeur heeft vragen over 

de onlangs geopende aansluiting van de Purmerenderweg op de N244 waarop 

wethouder Butter toezegt hierop te zullen terugkomen zodra hij een antwoord heeft 

ontvangen op vragen die hierover inmiddels zijn gesteld aan de provincie Noord-

Holland. De heer De Lange vraagt aandacht bij een volgende duurzaamheidsbeurs, 

voor financieringsmogelijkheden van maatregelen die zoal op de beurs worden 

getoond. 

 

12. Bespreken van de brief van het college over de voorgenomen garantstelling 

voor het (burger)initiatief van Breedband Beemster.  

 Bij dit onderwerp heeft mevrouw Jonker, bestuursadviseur zitting aan tafel. 

De heer P.G.J. Wickel, bestuurder van de Coöperatie Breedband Beemster U.A. 

spreekt in bij dit onderwerp en gaat daarbij in op de vragen en opmerkingen die de 
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fracties schriftelijk hebben ingebracht.  

Er zijn hierna vragen aan de heer Wickel van mevrouw De Wit, mevrouw De Vries, de 

heer Commandeur, de heer De Lange en mevrouw Jonk. 

Wethouder Butter geeft een toelichting op het voornemen van het college. 

De heer Commandeur, de heer De Lange, de heer Groot, mevrouw De Vries en de 

heer Dings geven aan het voornemen van het college te steunen.  

Wethouder Butter zegt toe dat de raad zal worden geïnformeerd over de definitieve 

besluitvorming van het college. 

De voorzitter geeft aan dat de raad in de gelegenheid is gesteld om eventuele wensen 

of bedenkingen in te brengen, hetgeen betekent dat dit onderwerp geagendeerd moet 

worden voor in de raadsvergadering. Het voorstel aan de raad is dan om de 

voorgenomen voorwaardelijke garantstelling te steunen. De voorzitter stelt vast dat dit 

zo als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering van 17 april 

2018. 

 

13. Voorstel tot het vaststellen van de bijzondere subsidieverordening 

verduurzaming particuliere woningen c.a.  

 De heer Schagen, de heer Groot, mevrouw De Wit, de heer De Waal en de heer 

Commandeur reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op de vragen en 

opmerkingen en zegt daarbij toe de verordening te zullen aanpassen waardoor ook 

werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd subsidiabel zouden zijn. 

Burgemeester Van Beek zet de procedure hiervoor uiteen: het voorstel is zoals die nu 

is aangeboden aan de raad, het college zal de gewenste aanpassing onderzoeken en 

als dit mogelijk is deze aanpassing via een 1e wijziging van de verordening aan de 

raad voorleggen. 

De voorzitter stelt vast, dat de aangeboden verordening en het hiervoor gevraagde 

budget hiermee als A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 

17 april 2018. 

 

14. Voorstel tot het vaststellen van het geactualiseerde risicomanagementbeleid. 

 De heer Groot geeft namens de auditcommissie een korte toelichting op het gegeven 

advies bij dit voorstel. 

De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 april 2018. 

 

15. Voorstel tot het wijzigingen van de re-integratieverordening en de verordening 

loonkostensubsidie Participatiewet. 

 Mevrouw De Wit, de heer Dings, de heer Commandeur, mevrouw Jonk en de heer 

Groot reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op de vragen en 

opmerkingen en zegt toe te zullen terugkomen op opmerkingen van de heer 

Commandeur over het beschut werk.   

De commissie staat positief tegenover het voornemen van de wethouder om een 

themabijeenkomst te organiseren waarin Werkom zich presenteert aan de raad en 

met elkaar gesproken kan worden. 

De voorzitter stelt vast, dat de commissie instemt met de aangeboden verordeningen  

waardoor dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering 

van 17 april 2018. 

 

16. Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe huisvestingsverordening. 

 De heer Dings, de heer Commandeur, de heer Schagen, de heer Groot en mevrouw 

De Vries reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat hierop in. 
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De voorzitter stelt vast, dat de commissie instemt met het voorstel waardoor dit als A-

punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 april 2018.  

 

17. Voorstel tot het intrekking van de verordening op de urgentiecommissie. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 april 2018. 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

19. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 8 mei 2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


