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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 25 september 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 L.M.M. Oudshoorn BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA (bij punt 1 t/m 7 en 10 t/m 19) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 8) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 7, 10 en 11) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 8 en 12 t/m 19) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.A.M. Lammers VVD (bij punt 1 t/m 10) 

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 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. Zij wenst het commissielid de heer Beemsterboer 

van de fractie D66 beterschap. De heer Groot, fractievoorzitter D66, spreekt zijn dank 

uit voor de aandacht die hieraan wordt gegeven. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 juli 2018. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 De heer J. Uitentuis spreekt in over het onderwerp toeristenbelasting. Er zijn vragen 

vanuit de commissie. 

 

5. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Mevrouw De Wit heeft een aanvullende vraag of de gestelde (technische) vragen over 

het project Ogen en Oren. De heer Commandeur vraagt naar de evaluatie van de 

Beemster Feestweek. De heer De Lange heeft een vraag met over de keuze van het 

bureau Devani voor het proces van het vaststellen van de Beemster waarden. 
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Burgemeester Van Beek geeft aan dat deze vraag schriftelijk zal worden beantwoord. 

De heer Vinke heeft eveneens vragen over dit proces; dezelfde vraag als de heer De 

Lange en over de laatste brief aan de inwoners.  

 

6. Bespreken stand van zaken fusieproces. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt zijn de heren Van Kuik en Bennis van het 

bureau Devani aanwezig.   

Burgemeester Van Beek heeft een uiteenzetting gegeven van de stand van zaken 

vanaf het moment waarop het bestuurlijk akkoord is gesloten en over de komende 

vervolgstappen.  

De heren Van Kuik en Bennis van het bureau Devani hebben een presentatie 

gegeven over hun aanpak bij het ophalen van de Beemster waarden. 

De commissie heeft over dit alles gesproken waarbij de vergadering, op verzoek van 

de heer Vinke, van 20.46 – 20.53 uur geschorst is geweest voor overleg tussen de 

coalitiepartijen. 

 

7. Vaststellen van een zienswijze op het werkplan 2019 en de begroting 2019 van 

de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

 De heer De Waal heeft bij dit agendapunt voorgesteld om de  zienswijze specifieker te 

maken om daarmee beter aan te geven wat  Beemster kan bieden en vraagt. 

Burgemeester Van Beek heeft hierop aangegeven dat het college deze aanscherping 

als positief ervaart en inhoudelijk geen bezwaren heeft.  

Mevrouw Jonk heeft gevraagd om de passages in het raadsvoorstel over Onderwijs & 

Arbeidsmarkt ook in de zienswijze op te nemen. 

De commissie adviseert de raad om de door de heer De Waal ingebrachte zienswijze 

vast te stellen en daaraan de passages in het raadsvoorstel over Onderwijs & 

Arbeidsmarkt toe te voegen. Dit voorstel kan hiermee als A-punt worden geagendeerd 

voor de raadsvergadering van 25 september 2018. 

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 De heer De Lange reageert op de schriftelijke beantwoording van de vragen over het 

inrijverbod voor vrachtverkeer op de Wormerweg tussen de Westdijk en de 

Hobrederweg en de aanleg van fietssuggestiestroken vanaf Jisperweg 111 tot de 

Rijperweg. Verder stelt hij vragen over de oproep van zijn fractie om met het college 

in gesprek te komen over hun alternatief programma voor deze bestuursperiode en 

financiële prognose en over graafwerkzaamheden aan de Oostdijk in relatie tot de 

aanleg van glasvezel. Mevrouw Jonk stelt een vraag over het gebouw van de 

voormalige Technische dienst Beemster en Zeevang. De heer Bakker stelt vragen 

over het ontbreken van voorzieningen in de noodlokalen van De Bloeiende Perelaar 

en de parkeerproblematiek bij deze school. De heer De Wildt stelt vragen over de 

haltevoorzieningen van buslijn 305 en over de verkeersveiligheid op de 

Purmerenderweg. De heer De Waal stelt een vraag of het ontwerp van de aansluiting 

Purmerenderweg/N244. Mevrouw De Wit heeft vragen over de aanleg van 

zebrapaden bij De Bloeiende Perelaar, over verkeerstellingen op de Purmerenderweg 

en de realisatie van een fietspad langs deze weg en over bezwaarschriften die zijn 

ingediend tegen het bestemmingsplan De Nieuwe Tuinderij Oost.  

 

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

over de locatie De Bonte Klaver. 

 Gezien het uitlopen van deze vergadering stelt de voorzitter voor om dit agendapunt 

te verplaatsen naar de eerstkomende commissievergadering. De heer Schagen stemt 
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in met dit voorstel (de fractie BPP had om deze agendering gevraagd). 

De commissie besluit om dit agendapunt te verplaatsen naar de vergadering van 16 

oktober 2018. 

 

10. Vaststellen van een zienswijze op de begroting 2019 van de Vervoerregio 

Amsterdam en instemmen met deelname aan de coöperatieve vereniging 

NDOV-DOVA. 

 Bij dit agendapunt heeft wethouder Butter toegezegd eraan te werken dat de 

ontbrekende antwoorden op de technische vragen van de fractie PvdA/GroenLinks 

over deelname aan de coöperatieve vereniging, voor de regioraadsvergadering van 

16 oktober beschikbaar zijn voor de raad. 

De commissie adviseert positief over de voorgestelde zienswijze. Dit voorstel kan 

hiermee als A-punt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 september 

2018. 

 

11. Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / begrotings-

bijstelling 2018. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt is mevrouw Dehe, controller, aanwezig. 

Bij dit agendapunt geven mevrouw De Vries en de heer Vinke aan dat voor het groot 

onderhoud van de loods op het perceel Insulindeweg 2 een apart kredietvoorstel aan 

de raad moet worden voorgelegd, de tussenrapportage hierop moet worden 

aangepast en dan als B-punt moet worden geagendeerd voor de raadsvergadering 

van 16 oktober 2018. De heren Commandeur en Groot stemmen in met het 

collegevoorstel. De heer Schagen geeft aan op dit moment niet akkoord te zijn met de 

tussenrapportage omdat die geen getrouw beeld geeft van de werkelijke kosten die 

de gemeente Purmerend maakt voor de uitvoering van (bestaande) taken van de 

gemeente Beemster en dit onderzocht wil hebben door de accountant op 

rechtmatigheid en betrouwbaarheid. De heer Schagen steunt de oproep voor een 

apart raadsvoorstel voor Insulindeweg 2. Wethouder Butter heeft aangedrongen op 

besluitvorming in de raadsvergadering van 25 september.  

De voorzitter stelt vast dat 2 fracties dit als B-punt willen agenderen waardoor dit 

raadsvoorstel een B-punt wordt voor de raadsvergadering van 16 oktober 2018. 

 

12. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Dings. 

 Mevrouw Jonk vraagt naar de ervaringen over en met Werkom. Wethouder Dings 

heeft toegezegd dit op een nader moment uiteen te zetten.  

De heer Commandeur vraagt naar het effect van de aantrekkende economie op het 

aantal bijstandsuitkeringen. Wethouder Dings heeft toegezegd om de 9-

maandsrapportage hierover binnen afzienbare tijd aan de raad te verstrekken. 

 

13. Voorstel tot het verhogen van het subsidieplafond 2018. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 september 2018. 

Wethouder Dings heeft hierbij op de vraag van mevrouw De Wit toegezegd om met 

de commissie in een themabijeenkomst van gedachte te wisselen over het 

subsidiebeleid en alle andere vormen van financiële steun die de gemeente verstrekt. 

 

14. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-

Waterland. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 september 2018. 
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15. Voorstel om in te stemmen met de maatregelen voor de harmonisatie 

peuteropvang 2019 en het vaststellen van de bijzondere subsidieverordening 

peuteropvang gemeente Beemster 2019. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt zijn mevrouw De Vries en mevrouw Bollen, 

beleidsmedewerksters, aanwezig. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 september 2018. 

 

16. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Mevrouw Jonk heeft een vraag over het opslaan en recyclen van de in Beemster 

vervangen kunstgrasvelden. Mevrouw Bregman heeft een vraag naar aanleiding van 

de gaswinning door de NAM. De heer Commandeur heeft een vraag over de 

gebiedsontwikkeling Middenbeemster (voorheen schoolcampus). Mevrouw De Vries 

heeft een vraag over woningbouw op het perceel Nekkerweg 72 (bedrijfsterrein 

Lankelma). Wethouder Zeeman heeft aangegeven dat de vraag over de 

kunstgrasvelden schriftelijk wordt beantwoord. De wethouder heeft bij dit agendapunt 

de openstaande technische vragen beantwoord over het provinciaal programma 

natuurontwikkeling, over het afvalbeheer tijdens de Beemster Feestweek en 

aangegeven dat de beantwoording van de vragen over bewuster insectenbeheer nog 

volgt. 

 

17. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een 

boostergemaal op het perceel Middenweg 190b. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 september 2018. 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

19. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.22 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 16 oktober 2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 

 


