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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op donderdag 21 december 2017 aanvang 19.30 uur in de 

raadzaal van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

Mevrouw M.L. van Boven voorzitter 

De heer A.B. Visser loco-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. de Vries CDA  

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 opening t/m 15) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 16 t/m 19) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

De heer W.J. van Twisk 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 

  

Afwezig met kennisgeving:  

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

 

 Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat deze vergadering een 

voortzetting is van de vergadering van 19 december. In die vergadering zijn de 

agendapunt 1 t/m 5 behandeld en agendapunt 9 is in die vergadering agendapunt 3a 

geworden. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan burgemeester Van Beek voor 

een mededeling. Burgemeester Van Beek meldt dat wethouder Jonk-de Lange 

vanmiddag bij brief aan de gemeenteraad heeft medegedeeld dat zij per 21 januari 

2018 ontslag neemt. 

 

6. Bespreken van het rapport feitenonderzoek naar de rechtmatigheid van de 

besluitvorming van de aankoop van de gronden van Brand cs en de 

aanbiedingsbrief van het college. 

 De heer Groot, de heer Van Twisk, de heer Commandeur, de heer Schagen en de 

heer Vinke bespreken de uitkomsten van het rapport en stellen vragen. 

Burgemeester Van Beek beantwoordt de vragen en gaat in op de reacties.  

De voorzitter sluit deze bespreking hiermee af. 
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7. Voorstel tot het vaststelling van de verordening tot wijziging van de Algemene 

plaatselijke verordening (aanpak woonoverlast). 

 Mevrouw Helder, de heer Commandeur, de heer De Lange, de heer Vinke en de heer 

Groot reageren op het voorstel en stellen vragen. Burgemeester Van Beek 

beantwoordt de vragen en gaat in op de reacties.  

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 21 december 

2017.  

 

8. Vragen over de portefeuille van wethouder Jonk. 

 De heer Heijmans vraagt of ouderen in Beemster (ook) te maken met een afname van 

zorg aan huis zodra zij zich inschrijven voor een verzorgings- of verpleeghuis. 

Burgemeester Van Beek zegt een schriftelijke antwoord toe.   

 

10. Voorstel tot het vaststellen van de verordening jeugdhulp Beemster 2018. 

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

mevrouw Helder reageren op het voorstel en stellen vragen. Burgemeester Van Beek 

beantwoordt de vragen en gaat in op de reacties. Zij geeft hierbij aan dat het college 

te zijner tijd via een themabijeenkomst, (zeker) de nieuwe raad zal informeren over de 

ontwikkelingen bij dit onderwerp. 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 21 december 2017.  

 

11. Voorstel tot het vaststellen van de verordening 1e wijziging van de verordening 

maatschappelijk ondersteuning (Wmo). 

 De heer Heijmans, de heer Schagen, de heer Commandeur en de heer Dings 

reageren op het voorstel en stellen vragen die door burgemeester Van Beek worden 

beantwoord. 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 21 december 2017.  

 

12. Voorstel tot het intrekken, vaststellen en wijzigen van verordeningen ter 

uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. 

 De heer Bakker, de heer Vinke, de heer Heijmans, mevrouw Helder en de heer 

Commandeur reageren op het voorstel en stellen vragen. Burgemeester Van Beek 

beantwoordt de vragen en gaat in op de reacties. 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 21 december 2017.  

 

13. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 De heer De Lange heeft vragen en noemt zijn bevindingen naar aanleiding van de 

recente inloopbijeenkomst over de voortgang herinrichting N243. 

De heer Commandeur stelt naar aanleiding hiervan een nadere vraag over 

trajectcontrole (in zijn vragen bepleitte de heer De Lange trajectcontrole op N243).  

 

14. Voorstel tot het vaststellen van de belastingmaatregelen en 

belastingenverordeningen 2018. 

 De heer Dings, de heer Groot, mevrouw Helder, de heer De Vries en de heer 

Schagen reageren op het voorstel en stellen vragen. Wethouder Butter beantwoordt 

de vragen en gaat in op de reacties. De heer Groot geeft aan dat zijn fractie niet 

instemt met dit voorstel en hij hiervoor een stemverklaring zal afleggen in de 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 21 december 2017                                                                  blz. 3 

raadsvergadering. De voorzitter stelt vast dat dit voorstel hiermee als A-punt kan 

worden geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 21 december 2017.  

 

15. Voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol en normenkader 2017. 

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

geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 21 december 2017.  

 

16. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan “kavelpaspoorten 

Middenweg” (woningbouw De Keyser). 

 De heer Smit, de heer Van Twisk, de heer Commandeur, de heer De Lange en de 

heer De Waal reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op de reacties en 

beantwoordt de vragen. De heer De Waal geeft aan dat zijn fractie niet instemt met dit 

voorstel en dat hiervoor een stemverklaring zal worden afgelegd in de 

raadsvergadering. De voorzitter stelt vast dat dit voorstel hiermee als A-punt kan 

worden geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 21 december 2017.  

 

17. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 De heer Heijmans vraagt wat het college gaat doen aan de grote behoefte aan 

senioren koopwoningen. Wethouder Butter beantwoordt deze vraag. 

Wethouder Zeeman beantwoordt de openstaande technische vraag nummer 18 van 

de fractie PvdA/GroenLinks en geeft een nader antwoord op technische vraag 

nummer 7 van de VVD. 

De heer De Lange heeft een vraag inzake het beleid voor zonnepanelen (waaronder 

zonneweiden). Wethouder Zeeman zegt in haar beantwoording toe de raads- en 

commissieleden (opnieuw) te zullen informeren over het vigerend gemeentelijk beleid 

voor dit onderwerp. De heer Dings heeft hierover een nadere vraag. Wethouder Butter 

voegt aan het antwoord van wethouder Zeeman toe, dat dit onderwerp ook kan 

worden besproken in een komende themabijeenkomst waarin het college met de 

raads- en commissieleden wil spreken over de voortgang bij de uitvoeringsagenda 

duurzaamheidsbeleid. 

 

18. Rondvraag, voor andere vragen dan aan de portefeuillehouder. 

 De heer Groot vraagt om steun van de andere fracties voor het nader onderzoeken 

door de raad zelf van een aantal vragen bij de uitkomsten van het feitenonderzoek 

naar de aankoop van de gronden Brand. De heer Dings sluit zich hierbij aan en 

opteert voor een onderzoek door de rekenkamercommissie. De heer Schagen en de 

heer Van Twisk wijzen nader onderzoek af. De heer Commandeur zegt in principe iets 

te willen maar geen groot nader onderzoek. 

 

19. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om circa 21.30 uur. 

 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 9 januari 2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


