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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 8 mei 2018 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer A.N. Commandeur voorzitter 

De heer A.B. Visser loco-griffier 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

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

De heer N.C.M. de Lange BPP 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

Mevrouw L.M.M. Oudshoorn BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer J. de Vries CDA (bij punt 1 t/m 9) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 10 t/m 16) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 9 en 12 t/m 16) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 10 en 11) 

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

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven 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. 

 Mevrouw Van Boven verzoekt de agendapunten 11 en 13 van de agenda te halen 

omdat er geen gelegenheid is geweest deze punten voor te bereiden in de fractie 

door het ontbreken van de motivering van de fractie van PvdA/GroenLinks om dit te 

agenderen. De heren Dings en De Lange reageren hierop. 

Over het voorstel van mevrouw Van Boven wordt gestemd. De voorzitter stelt vast dat 

7 leden voor en 6 tegen handhaving van deze punten op de agenda zijn. De agenda 

wordt hiermee ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 17 april 2018. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt de heer De Vries om in het vervolg bij de 

besluitenlijst een bijgewerkt overzicht te voegen van openstaande toezeggingen met 

de verwachte datum van beantwoording. De griffier geeft aan dit te zullen oppakken. 

Burgemeester Van Beek geeft een nadere beantwoording op de vragen van de heer 

Commandeur in de commissie van 8 mei over de implementatie van de algemene 
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verordening gegevensbescherming. De heer De Lange geeft aan een inhoudelijke 

opmerking te hebben aangeleverd bij de griffie naar aanleiding van deze besluitenlijst. 

De griffier antwoordt deze mail te hebben beoordeeld als een opmerking naar 

aanleiding van de besluitenlijst en niet als een aanpassing hiervan. De heer De Lange 

brengt de opmerking in; hij geeft het college als advies mee dat mocht het initiatief 

van Breedband Beemster niet lukken binnen de gestelde kaders zoals geadviseerd en 

besloten in de commissie en raad van 17 april, dan de mogelijkheden te onderzoeken 

van een open glasvezelnetwerk ondergebracht in een nutsbedrijf. Hij verwijst hiervoor 

naar het artikel “Groen licht voor glasvezel” in de regio Rivierenland uit het VNG 

Magazine van april 2018. De heer Groot stelt dat op deze wijze niet een eerder 

genomen raadsbesluit kan worden gewijzigd. De heer De Lange geeft aan dat dit ook 

niet de bedoeling van het advies is.  

 

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

 De heer De Vries heeft een (nadere) vraag over de implementatie van de algemene 

verordening gegevensbescherming.  

 

5 Jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van de brandweer en politie en 

bespreking van de thema’s ondermijning en informatieveiligheid. 

 Bij dit onderwerp hebben mevrouw Van Berkel (medewerkster openbare orde en 

veiligheid) en de heren Van Vegten (teamchef politie), Koningstein (wijkagent), 

Siebeling (groepscommandant brandweer) en Van Kooten (teammanager 

informatievoorziening) zitting aan de vergadertafel.  

De heren Siebeling en Van Vegten geven een korte uiteenzetting van de actuele 

gegevens en ontwikkelingen bij beide disciplines. Er zijn hierover vragen van 

mevrouw De Vries, Jonk en Van Boven en de heren Schagen, Groot, De Vries, De 

Lange en Commandeur. In zijn beantwoording doet de heer Van Vegten het aanbod, 

dat de politie in het najaar een bijeenkomst organiseert voor de raden van Purmerend 

en Beemster over het onderwerp ondermijning. Dit aanbod wordt positief ontvangen. 

Hierna geeft de heer Van Kooten een korte presentatie over het thema 

informatieveiligheid. Er zijn hierover vragen van de heer Groot.  

 

6 Bespreken stand van zaken fusieproces (vast agendapunt). 

 De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. Mevrouw Van Boven heeft 

vragen naar aanleiding van de discussie over de lichte en zwarte herindelingsvariant. 

Burgemeester Van Beek geeft een uiteenzetting van de actuele situatie in dit proces 

en gaat in op de vragen van mevrouw Van Boven. De heren Dings en Groot reageren 

op de beantwoording van burgemeester Van Beek.  

 

7 Voorstel tot het aanwijzen van een functionaris gegevensbescherming. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 mei 2018. 

 

8 Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde van de 

gemeenteraad en tot het vaststellen van de gewijzigde instellingsverordening 

voor de raadscommissie. 

 Mevrouw Oudshoorn, de heer Dings, mevrouw De Wit en de heer Groot reageren op 

het voorstel. Mevrouw Oudshoorn geeft hierbij aan het spreekrecht in de 

raadsvergadering te willen behouden voor onderwerpen die alleen in de raad worden 

behandeld. De anderen stemmen met het voorstel in. Burgemeester Van Beek gaat in 

op deze reacties.  
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De voorzitter stelt vast, dat dit ook voor de fractie van de BPP voldoende is om het 

voorstel als A-punt te agenderen voor de raadsvergadering van 8 mei 2018. 

 

9 Voorstel voor het reserveren van de terugontvangen bijdrage van de voormalige 

Stadsregio Amsterdam. 

 De heer De Lange, de heer Dings, mevrouw Van Boven, de heer Groot en  de heer 

De Vries reageren op het voorstel. De heer De Lange geeft hierbij aan dat een 

reservering niet overeenkomstig het financieel beleid is en de gelden pas beschikbaar 

kunnen komen als hiervoor een concreet voorstel aan de raad wordt gedaan. De 

anderen geven aan dat er redenen zijn om een uitzondering op dit beleid te maken en 

stemmen in met het voorstel. Burgemeester Van Beek gaat in op de reacties. 

Na het verdere debat hierover stelt de voorzitter vast, dat dit voorstel als B-punt moet 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 mei 2018. 

 

10 Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Wethouder Zeeman beantwoordt de openstaande technische vraag van de fractie 

BPP over het beschikbaar stellen van een brief van het college aan een ondernemer. 

De heer Smit heeft een vraag over de subsidieregeling van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier voor (pilot) projecten om te komen tot nul-lozing. Wethouder 

Zeeman antwoordt informatie hierover te zullen opvragen. De heer De Lange reageert 

op de beantwoording van de wethouder op de openstaande technische vraag en 

vraagt verder om uitleg over de publicatie op de gemeentepagina van de laatste editie 

van De Binnendijks over het perceel Middenweg 192a. Wethouder Zeeman zegt op 

deze vraag een schriftelijk antwoord toe. Tot slot doet de wethouder een mededeling 

over de huisvesting van het CJG.  

 

11 Bespreken van de ingekomen stukken over de ontwerp beleidsnota 

“Zonnepanelen in Beemster”.  

 Over deze stukken wordt gesproken tussen de heer De Waal, de heer De Wildt, de 

heer De Lange, de heer Smit, mevrouw De Wit en wethouder Zeeman. 

  

12 Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 Mevrouw Jonk heeft een vraag over de bebording op de N244 ter hoogte van de 

aansluiting N244-Purmerderweg en over het project gebiedsontwikkeling Tobias de 

Coeneplein. De heer De Wildt heeft een vraag over de verkeersveiligheid bij de 

aansluiting N244-Purmerenderweg en over de locatie De Bonte Klaver. 

Wethouder Butter beantwoordt de openstaande technische vraag van de fractie BPP 

over het gesprek van 26 april 2018 tussen de gemeente en OPspoor inzake de 

Bloeiende Perelaar. De wethouder doet een mededeling over de openstaande vraag 

voor de gewenste toepassing van de vastgestelde subsidieverordening 

verduurzaming particuliere woningen c.a. 2018. 

 

13 Bespreken van de gemaakte prestatieafspraken, op grond van de woonvisie, 

tussen de gemeente, corporaties en huurdersvereniging. 

 De heer Dings geeft aan dat deze bespreking ook op later moment zou kunnen.  

Mede naar aanleiding van de inbreng van wethouder Butter wordt afgesproken om nu 

niet over dit onderwerp te spreken maar bij de behandeling van de woonagenda. De 

behandeling daarvan is voorzien in de raadscommissievergadering van 10 juli 2018. 
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14 Voorstel tot het vaststellen van de 11e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Vervoerregio Amsterdam. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 mei 2018. 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

16 Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 29 mei 2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 


