
Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 18 december 2018                                                                 blz. 1 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 18 december 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 (bij punt 5 t/m 14) 

De heer N.C.J. Konijn BPP 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA (bij punt 6 en 9 t/m 14) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 5, 7 en 8) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 5 t/m 7) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 1 t/m 4 en 8 t/m 14) 

De heer D.J. van ’t Veer PvdA/GroenLinks (bij punt 7 t/m 14) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 6) 

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 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 en geeft aan dat mevrouw Jonk later bij de 

vergadering zal aansluiten.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 27 november 2018. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

Naar aanleiding van deze besluitenlijst zijn vragen gesteld door de heer De Wildt (over 

de beschikbaarheid van de toezeggingenlijst) en de heer Schagen (over het overzicht 

en vervolg op de ingebrachte punten vanuit de commissie bij de opiniërende bespreking 

van het systeem woonruimteverdeling).  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 De heer B. Dogterom heeft namens de groep Beemster Gezond ingesproken over het 

project gebiedsontwikkeling middengebied Middenbeemster (voorheen genaamd 

project “schoolcampus”). Aan de inspreker zijn vragen gesteld door de heren Smit en 

Schagen. Mevrouw Van Boven heeft op de inbreng van de inspreker gereageerd. 
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5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van 

verkeersveiligheidsmaatregelen in de woonwijk van Westbeemster. 

 Bij dit agendapunt (en de punten 6 en 7) heeft mevrouw Dehe, controller, zitting aan de 

vergadertafel. 

Op dit voorstel is ingesproken door de heer J. Knijn, bewoner van de Torenstraat. 

De heer Groot, de heer De Waal, de heer De Wildt en de heer Konijn hebben vragen 

aan de inspreker gesteld. 

Bij het debat over het voorstel waren de sprekers de heer Groot, mevrouw De Wit, de 

heer De Waal, de heer De Wildt, de heer Konijn en wethouder Butter. 

In het debat is door de fracties aangegeven dat zij de noodzaak herkennen om in deze 

woonwijk verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen en dat het moet gaan om 

maatregelen waarvoor draagvlak bij de bewoners is. Over de voorgestelde maatregelen 

zijn vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan. De fracties van D66, 

VVD, PvdA/GroenLinks en CDA hebben aangedrongen op een aanpassing van het 

voorstel en behandeling hiervan als B-punt in de raadsvergadering van 22 januari 2019. 

Wethouder Butter heeft toegezegd aan de raad voor in de (raads)vergadering van 22 

januari een aangepast voorstel te zullen voorleggen. Burgemeester Van Beek heeft 

gewezen op het mogelijk niet tijdig beschikbaar zijn van het aangepaste voorstel. De 

voorzitter heeft aangegeven dat mocht een behandeling op 22 januari niet haalbaar 

blijken, de bewoners hierover vroegtijdig moeten worden geïnformeerd. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de tweede tussenrapportage / begrotings-

bijstelling 2018. 

 De sprekers bij het debat over dit voorstel waren mevrouw Van Boven, de heer Vinke, 

de heer Commandeur, de heer Schagen, de heer Groot en wethouder Butter. 

Wethouder Butter heeft een schriftelijk antwoord toegezegd op de vraag van mevrouw 

Van Boven over het geconstateerde verschil tussen het in de tussenrapportage 

genoemde saldo van de bestemmingsreserve uitvoeringsagenda duurzaamheid  

(€ 66.501) en het saldo (€ 60.982) zoals vermeld in het raadsvoorstel van 17 april 2018. 

Wethouder Dings heeft een mededeling gedaan over de (financiële) ontwikkelingen bij 

de jeugdzorg. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2018. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen en tarieventabellen voor 

2019. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2018. 

 

8. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de verbouw van 

een schuur tot woning op het perceel Noorddijk 21. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Akka, beleidsmedewerkster, zitting aan de 

vergadertafel. 

De sprekers bij het debat over dit voorstel waren de heer De Waal, de heer De Wildt, de 

heer Bakker, de heer Smit, mevrouw De Vries en wethouder Zeeman. 

De commissie adviseert positief over het voorstel waardoor dit als een A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2018. 

 

9. Voorstel tot het vaststellen van het Afvalbeheerplan 2019-2022. 

 De sprekers bij het debat over dit voorstel waren de heer Commandeur, mevrouw Jonk, 

de heer Smit, mevrouw Van Boven, de heer Van ’t Veer en wethouder Zeeman. 
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Wethouder Zeeman heeft de suggestie gedaan om een werkbezoek aan de HVC te 

organiseren. De commissie vindt dit een goed idee. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2018. 

 

10. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de 1e wijziging van de begroting 

2018 van de Omgevingsdienst IJmond 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2018. 

 

11. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Hierover zijn mededelingen gedaan door burgemeester Van Beek: over het proces 

Waardevol Beemster, over de gesprekken met andere gemeenten in de regio 

Zaanstreek-Waterland, over de 1e bijeenkomst van de klankbordgroep van de raad voor 

het fusieproces. Er zijn vragen gesteld door de heer Schagen: of de gesprekken in de 

regio samen met Purmerend zijn, of de gemeenteraad van Purmerend achter het 

voeren van deze gesprekken staat, over het boek met de Beemster waarden en de 

waarden die Purmerend ophaalt, of het college in dit proces nog kernenbezoeken gaat 

brengen aan oa. West- en Noordbeemster zoals aangekondigd in maart en een oproep 

aan de raad om het proces Waardevol Beemster binnenkort te evalueren. 

 

12. Voorstel voor het verlenen van toestemming tot het aangaan van de 

gemeenschappelijke regeling zonder meer (2019-2024). 

 De sprekers bij dit voorstel zijn mevrouw Jonk en de heer De Waal.  

De oproep van de heer De Waal, naar aanleiding van dit voorstel, om een 

themabijeenkomst te organiseren over de mogelijkheden van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen en de rol hierbij van de raad in de lokale democratie 

vindt de commissie een goed idee. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2018. 

 

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

 Mevrouw Van Boven reageert op de vraag van de fractie BPP, in de commissie van 27 

november, over wat gedaan kan worden om het draagvlak onder de bevolking voor een 

fusie te vergroten. Zij antwoordt dat haar fractie positief staat tegenover een 

gezamenlijk initiatief maar twijfelt sterk aan de geloofwaardigheid en intentie van de 

fractie BPP om dit draagvlak daadwerkelijk te willen vergroten gezien de recente 

uitingen van deze fractie. Zij vraagt de fractie BPP om dit uit te leggen. 

De heer Schagen antwoordt dat in een volgende commissievergadering hierop zal 

worden geantwoord. 

 

14. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.07 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 22 januari 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 


