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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 20 februari 2018 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

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

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 6 t/m 16) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD (bij punt 1 t/m 5 en punt 7 t/m 16) 

De heer W.J. van Twisk VVD (bij punt 5 en 6) 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD (bij punt 1 t/m 4)  

    

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:  

De heer J.C. de Wildt CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. Afwezig met kennisgeving is de heer De Wildt. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2018. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Presentatie van de zwerfinator Dirk Groot over het voorkomen van plastic 

zwerfafval. 

 De heer D. Groot verzorgt de presentatie. Er zijn vragen en/of opmerkingen van de 

heer Commandeur, mevrouw Helder, mevrouw De Wit, de heer De Waal, de heer 

Schagen en wethouder Zeeman. 

  

5. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 De heer De Lange heeft een nadere vraag naar aanleiding van de beantwoording van 

de technische vraag nummer 1 van zijn fractie: naar aanleiding van de casus 2 
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agrarische ondernemingen aan de Jisperweg).  

Wethouder Zeeman spreekt de Beemster verenigingen en instanties die worden 

gekort op de subsidies moed in. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen voor de openbare ruimte en 

het gemeentelijk rioleringsplan. 

 Bij dit agendapunt hebben de heren Van de Voort (beleidsmedewerker), Van Dien 

(Royal  HaskoningDHV) en Rijsdijk (Arcadis) tevens zitting aan de vergadertafel. 

De heer Groot, de heer De Waal, de heer Schagen, de heer Commandeur en 

mevrouw Van Boven reageren op het voorstel en stellen vragen. 

Wethouder Zeeman en de heren Van Dien en Rijsdijk beantwoorden de vragen. 

 

Uit de 1e en 2e termijn blijkt dat de fracties van D66, PvdA/GroenLinks, CDA en VVD 

akkoord zijn met dit voorstel. De fractie van BPP wil de plannen ook vaststellen maar 

om verschillende redenen, voor 2018 niet de gevraagde budgetten volledig 

beschikbaar stellen. 

Na de 2e termijn schorst de voorzitter om 21.40 uur de vergadering op verzoek van de 

fractie van de BPP. De voorzitter heropent de vergadering om 21.53 uur en geeft het 

woord aan de fractie van BPP. De heer De Lange geeft aan dat zijn fractie dit als B-

punt wil behandelen in een extra raadsvergadering, die dan voor 13 maart zou 

moeten plaatsvinden. De voorzitter geeft hiervoor het woord aan de voorzitter van de 

raad. Burgemeester Van Beek geeft aan het niet verstandig te vinden dat de 

besluitvorming wordt uitgesteld en geen noodzaak te zien om hiervoor een extra 

raadsvergadering te beleggen. De heer Vinke, de heer Groot, mevrouw Van Boven en 

de heer Commandeur geven aan dit voorstel vanavond in de raadsvergadering te 

willen behandelen. De heer Schagen reageert hierop.  

De voorzitter sluit hierna dit agendapunt af. Dit voorstel zal als B-punt worden 

geagendeerd voor in de raadsvergadering van 20 februari 2018 gezien de urgentie 

om tot besluitvorming te komen en de standpunten duidelijk zijn. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenweg 82. 

 Over dit voorstel zijn er geen vragen en/of opmerkingen. Naar aanleiding hiervan stelt 

de voorzitter vast dat de commissie met dit voorstel akkoord gaat en dit als A-punt 

kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 februari 2018. 

 

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

 Wethouder Butter doet mededelingen: over de woonagenda van de woonvisie, naar 

aanleiding van wijzigingen van de Participatiewet en over het burgerinitiatief 

Breedband Beemster. De heer De Lange heeft een vraag over de revitalisering van 

het bedrijventerrein Insulinde. Mevrouw Van Boven heeft een vraag over de 

parkeerproblematiek bij de openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en over de 

gebiedsontwikkeling bij het Tobias de Coeneplein. 

 

9. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de periode 2018 t/m 2022. 

 Over dit voorstel zijn er geen vragen en/of opmerkingen. Naar aanleiding hiervan stelt 

de voorzitter vast dat de commissie met dit voorstel akkoord gaat en dit als A-punt 

kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 februari 2018. 

 

10. Procesvoorstel verkoop gemeentehuis. 

 Wethouder Butter geeft aan dat de 2 percelen openbaar groen achter het 

gemeentehuis (de percelen tussen woningen aan de Middenweg en woningen aan de 
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straat Rijpzicht) ook deel uitmaken van het onderzoeksgebied. 

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

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

op de reacties. Daarbij geeft hij aan dat bij dit onderzoek maatwerk zal worden 

toegepast zoals bedoeld in de nota Grondbeleid. Het college zal de raad betrekken bij 

deze ontwikkeling in de vorm van bijvoorbeeld thema- of beeldvormende 

bijeenkomsten naast de reguliere vergaderingen. De klankbordgroep vanuit de raad 

kan worden opgeheven nu de raad voor deze ontwikkeling aan het college kaders 

meegeeft  

 

Uit het debat blijkt dat de raadsfracties (ook) geen rol meer zien voor een 

klankbordgroep. Uit het debat blijkt verder dat de fracties van VVD, CDA, BPP en 

PvdA/GroenLinks  akkoord zijn met dit voorstel. De fractie van D66 wil dat de 

beleidsregels van nota Grondbeleid op dit project van toepassing worden verklaard en 

de financiële kaders  nader uitgewerkt worden en is voornemens hierover een motie 

in te dienen bij de behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering. De heer Groot 

geeft aan dit voorstel hiervoor als een B-punt te willen agenderen.  

De voorzitter stelt gehoord de commissie vast, dat dit voorstel als B-punt kan worden 

geagendeerd voor in de raadsvergadering van 20 februari 2018 omdat de 

standpunten duidelijk zijn. 

 

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

 De heer Heijmans vraagt (opnieuw) of ouderen in Beemster (ook) geconfronteerd zijn 

met een afname van zorg aan huis nadat zij zich hadden ingeschreven voor een 

verzorgings- of verpleeghuis. Mevrouw Van Boven heeft een vraag over de stijging 

van woninginbraken in West- en Zuidoostbeemster. De heer Commandeur heeft een 

vraag over het fusieproces (het schriftelijk informeren van inwoners over de financiële 

situatie van Beemster). Mevrouw Bregman heeft een vraag over de ervaringen met de 

overgang van SW’ers naar Werkom. De heer De Lange heeft in het kader van de 

openbare orde en veiligheid en mogelijk volksgezondheid een vraag over de 

ondervonden overlast door inwoners van reigers die nestelen op de begraafplaats 

Middenbeemster.  

 

12. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

 Over dit voorstel zijn er geen vragen en/of opmerkingen. Naar aanleiding hiervan stelt 

de voorzitter vast dat de commissie met dit voorstel akkoord gaat en dit als A-punt 

kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 februari 2018. 

 

13. Voorstel tot het wijzigen van de tijdsbestedingsnorm voor de wethouders Butter 

en Zeeman. 

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

Van Boven reageren op het voorstel en gaan in 2e termijn met elkaar hierover in 

debat. 

 

Uit de 1e en 2e termijn blijkt dat de fracties instemmen met het voorstel. De heer 

Groot heeft in zijn betoog aangekondigd bij de behandeling van dit voorstel in de 

raadsvergadering een motie te willen indienen met als doel om het vertrouwen in het 

huidige college uit te spreken. Om deze motie te kunnen indienen wil hij dit 

agendapunt als B-punt agenderen voor in de aansluitende raadsvergadering. 

Na het debat stelt de voorzitter vast dat de commissie het noodzakelijk vindt dat in de 
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aansluitende raadsvergadering een besluit over het voorstel wordt genomen maar dat 

dit dan als een B-punt moet worden geagendeerd, op verzoek van de fractie van D66 

om zo hierbij een motie te kunnen indienen. 

 

14. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de kadernota 2019 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 De heer Heijmans heeft een vraag over de stijging van de bijdrage van Beemster in 

verhouding tot andere gemeenten. Hierop zegt wethouder Butter een schriftelijk 

antwoord toe. 

Er zijn geen andere vragen en/of opmerkingen. Naar aanleiding hiervan stelt de 

voorzitter vast dat de commissie met dit voorstel akkoord gaat en dit als A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 februari 2018. 

 

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

 De heer Commandeur heeft een vraag aan de fractie van de BPP met betrekking tot 

de komende gemeenteraadsverkiezingen, waarop de heer De Lange antwoord geeft. 

 

16. Sluiting. 

 De heer De Lange stelt vast dat dit de laatste commissievergadering is geweest in 

deze bestuursperiode. Hij kijkt terug, mede namens wellicht de andere 

commissievoorzitters, op een constructieve wijze van vergaderen en spreekt de wens 

uit dat dit zich zo voortzet. De voorzitter sluit zich hierbij aan en sluit hierna de 

vergadering, om 23.11 uur. 

 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 17 april 2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 


