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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 10 juli 2018 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange 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 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot 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 9 en 14 t/m 16) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 10 t/m 13) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 7) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 6 en 7a t/m 9) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 10 t/m 16) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.A.M. Lammers 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 A.G. Dehé loco-gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 In verband met de benoeming op 9 juli 2018 van de heer Dings tot wethouder wordt 

aan de agenda punt 7a toegevoegd, ”vragen aan de portefeuillehouder de heer 

Dings”. De agenda wordt zo gewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingen van 19 juni 2018. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Op de vraag van de heer Commandeur naar aanleiding van deze besluitenlijst 

antwoordt burgemeester Van Beek dat de toezeggingenlijst na 10 juli in de besloten 

omgeving van het raadsinformatiesysteem beschikbaar zal zijn. 
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4. Spreekrecht burgers.  

 Voor dit agendapunt hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

5. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 De heer De Wildt stelt een vraag over de locatie De Bonte Klaver, vragen over de 

haltevoorzieningen voor buslijn 305 en een vraag over de verkeersveiligheid op de 

Purmerenderweg. De heer Schagen stelt (eveneens) een vraag over de locatie De 

Bonte Klaver en een vraag over verkeerstoename op het onderliggend wegennet als 

gevolg van de A7. De heer Commandeur stelt een vraag over de buurtbus, lijn 416, 

naar aanleiding van recente berichtgeving in de media. 

Wethouder Butter geeft in zijn beantwoording op deze vragen tevens een antwoord op 

de nog openstaande technische vraag van de VVD over de locatie De Bonte Klaver. 

 

6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor tijdelijke huisvesting 

bij de openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. 

 Bij dit agendapunt heeft de heer Pirovano, medewerker vastgoed, tevens zitting aan 

de vergadertafel. 

De heer Bakker, de heer Commandeur, de heer De Waal, mevrouw Lammers en de 

heer Groot reageren op het voorstel en geven daarbij aan met dit voorstel in te 

stemmen. Hierbij wordt aangegeven dat de beoogde oplossingen op middellange en 

lange termijn adequaat moeten worden opgepakt. 

Wethouder Butter en de heer Pirovano gaan in op de reacties en vragen.  

De voorzitter stelt naar aanleiding van dit debat vast dat het voorstel als A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2018. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van de woonagenda 2018-2019, het beschikbaar 

stellen van kredieten hiervoor en het bespreken van de gemaakte 

prestatieafspraken.   

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Molenaar, beleidsmedewerkster, tevens zitting aan 

de vergadertafel. 

De heer Commandeur, de heer De Waal, mevrouw De Wit, de heer Beemsterboer en 

de heer Schagen reageren op het voorstel en de gemaakte prestatieafspraken. 

Met uitzondering van de fractie van BPP stemmen de fracties met dit voorstel in. De 

heer Schagen geeft aan dat zijn fractie dit voorstel als B-punt wil agenderen voor in 

de raadsvergadering van 25 september om zo een amendement te kunnen indienen 

op punt 8 van bladzijde 9 van de woonagenda (percentages sociale huur/koop). 

Andere informatie geeft de fractie namelijk aanleiding om terug te komen op het 

aangenomen amendement van 7 november 2017 over dit onderwerp.  

Wethouder Butter gaat in op de reacties en vragen.  

De voorzitter stelt naar aanleiding van dit debat vast dat het voorstel op verzoek van 

de fractie van de BPP een B-punt wordt voor de raadsvergadering van 25 september 

2018. 

 

7a. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Dings.  

 De heer Vinke stelt een vraag over de inwerktijd van de wethouder. 

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 De heer Commandeur heeft een vraag over de spandoeken van het platform Stil in 

Beemster inzake de bezuinigingen op subsidies voor culturele voorzieningen.  
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9. Bespreken stand van zaken fusieproces. 

 De heer S. Beets spreekt in bij dit agendapunt. De heer Commandeur stelt een vraag 

aan de inspreker.  

Burgemeester Van Beek geeft aan dat de raad en de inwoners binnenkort schriftelijk 

worden geïnformeerd over de stand van zaken van dit proces. 

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 De heer Vinke vraagt naar de beantwoording van de openstaande technische vraag 

over de woonschepen aan de Zuiddijk. Wethouder Zeeman geeft aan dat deze vraag 

schriftelijk wordt beantwoord. 

De heer Smit stelt vragen over de gevolgde planologische procedure voor het perceel 

Mijzerweg 1a en hierbij ingebrachte inhoudelijke punten en stelt een vraag over de 

woonunits op het perceel Oosthuizerweg 70. Tevens geeft hij aan dat inmiddels 

voldoende bekend is over zijn eerdere en nog openstaande vraag over nul-lozing en 

daarmee als afgedaan kan worden beschouwd. De heer Schagen vraagt naar de 

stand van zaken in het dossier Jisperweg 14 en 14a. 

 

11. Voorstel tot het starten van voorbereidingen voor het maken van een 

ontwikkelingsplan voor Middenbeemster en het beschikbaar stellen van een 

krediet hiervoor. 

 De heer De Waal, mevrouw De Vries, de heer Smit, mevrouw Oudshoorn en de heer 

De Wildt reageren op het voorstel.  

Wethouder Zeeman gaat in op de reacties en gestelde vragen.  

De voorzitter stelt naar aanleiding van dit debat vast dat het voorstel als A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2018. 

 

12. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2019  van de 

Omgevingsdienst IJmond. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2018. 

 

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

nieuwe woning op het perceel H.M. van Randwijklaan 21 te Middenbeemster. 

 De heer De Wildt en de heer Smit reageren op het voorstel.  

Wethouder Zeeman gaat in op deze reacties en beantwoordt de gestelde vragen. 

Daarmee stelt de voorzitter vast dat alle fracties met dit voorstel instemmen en dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2018. 

 

14. Voorstel tot het planologisch legaliseren van een zorgboerderij op het perceel 

Middenweg 32 te Noordbeemster. 

 Mevrouw De Vries, de heer Smit, mevrouw Jonk, de heer Commandeur en de heer 

De Waal reageren op het voorstel.  

Wethouder Zeeman gaat hierop in en beantwoordt de vragen.  

De voorzitter stelt naar aanleiding van dit debat vast dat het voorstel als A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2018. 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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16. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 25 september 2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 

 


