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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster, 

gehouden op woensdag 24 juni 2020 1 aanvang 22.14 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw H.C. Heerschop burgemeester, 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 R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer H.J. Vinke 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 

    

Mede aanwezig:   

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

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

De heer J.J.A.S. Houtenbos wethouder VVD 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft vergadering om 22.14 uur geopend.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda zijn als A-punten toegevoegd: 

 4a. Voorstel tot het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen 

voor het realiseren van een bedrijfsgebouw en het (ver)plaatsen van depots op 

het perceel Middenweg 192a. 

 4b. Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor het landelijk gebied.  

 4c. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van twee O2 

velden op het sportcomplex van vv ZOB. 

 4d. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begrotingswijziging 2020 en de 

begroting 2021 van OD IJmond. 

 4e. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2019 en de 

begroting 2021 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 
1 De vergadering heeft op 24 juni 2020 plaatsgevonden in plaats van 23 juni 2020 in verband met de uitloop van 

de hieraan voorafgaande commissievergadering. 
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 4f. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2021 van het 

Waterlands Archief. 

 4g. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

 4h. Bevestiging dat het college voorbereidingen kan treffen voor de realisatie van 

een nieuw schoolgebouw voor obs De Blauwe Morgenster etc in plan De Keyser 

zoals beschreven in de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster. 

  

Aan de agenda is als B-punt toegevoegd: 

 5. Voorstel locatiekeuze dependance voor de basisschool en kinderopvang in 

Zuidoostbeemster. 

  

De fracties PvdA/GroenLinks, CDA en BPP hebben de motie vreemd aan de orde van 

de dag “Opvang vluchtelingenkinderen – kinderen voor kinderen” aangekondigd. Deze 

motie wordt door deze fracties ingediend en is als punt 10 aan de agenda toegevoegd. 

 

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 2 – 3 juni 2020. 

 De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

4. Behandeling A-punten. 

 

4a. Voorstel tot het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen 

voor het realiseren van een bedrijfsgebouw en het (ver)plaatsen van depots op 

het perceel Middenweg 192a. 

 De heer Groot heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “Volgens artikel 17a van 

de provinciale ruimtelijke verordening is uitbreiding van een agrarisch aanverwant 

bedrijf mogelijk mits buitenopslag wordt verboden en artikel 15 (verstedelijking) van 

toepassing wordt verklaard. Bij dit voorstel is er dus spanning met de provinciale 

ruimtelijke verordening, naast dat de fractie kritisch is over de betreffende 

bedrijfsactiviteiten. Om deze redenen stemt de fractie D66 tegen.” 

 

De raad heeft besloten de ingebrachte zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te 

verklaren, hiervoor de nota van beantwoording vast te stellen en de definitieve 

verklaring van geen bedenkingen af te geven.  

De fractie D66 wordt geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd. 

 

4b. Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor het landelijk gebied.  

 De raad heeft besloten dit onderzoek te laten uitvoeren en hiervoor een krediet van  

€ 70.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 

 

4c. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van twee O2 

velden op het sportcomplex van vv ZOB. 

 De heer Vinke heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “De fractie 

PvdA/GroenLinks stemt tegen dit voorstel. Dit is een opportunistisch voorstel. In het 

voorstel zijn geen duidelijke kaders opgenomen voor de voorgestelde 

investeringsplannen. Ook is niet duidelijk hoe onderhoud en beheer is geregeld. 
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Daarnaast is er geen beleidskader vastgesteld door de raad waarin stadsverwarming, 

wat de aanleiding is voor dit voorstel, een plek heeft.” 

 

De raad heeft ingestemd met de aanleg van twee O2 velden op het sportcomplex van 

vv ZOB en besloten hiervoor een krediet van € 400.525 beschikbaar te stellen en de 

kapitaallasten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.  

De fractie PvdA/GroenLinks wordt geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd. 

 

4d. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begrotingswijziging 2020 en de 

begroting 2021 van OD IJmond. 

 De raad heeft de voorgestelde positieve zienswijze vastgesteld. 

 

4e. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2019 en de begroting 

2021 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 De raad heeft de voorgestelde positieve zienswijze vastgesteld. 

 

4f. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2021 van het 

Waterlands Archief. 

 De raad heeft de voorgestelde positieve zienswijze vastgesteld. 

 

4g. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

 De raad heeft besloten de beide wethouders deze ontheffing te verlenen per 9 juli 2020 

voor de duur van een jaar. 

 

4h. Bevestiging dat het college voorbereidingen kan treffen voor de realisatie van een 

nieuw schoolgebouw voor obs De Blauwe Morgenster etc in plan De Keyser zoals 

beschreven in de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster. 

 De raad heeft besloten dat het college van burgemeester en wethouders de thans 

noodzakelijke voorbereidingen hiervoor kan treffen. Hiermee is uitgesproken dat de 

raad dit onderdeel van de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster – het 

noodzakelijke nieuwe schoolgebouw voor obs De Blauwe Morgenster met aanverwant 

programma realiseren in plan De Keyser II – zo zal gaan vaststellen in de 

raadsvergadering van 8 september 2020. 

  

5. B-punt: Voorstel locatiekeuze dependance voor de basisschool en kinderopvang 

in Zuidoostbeemster. 

 Gelet op de uitgebreide behandeling van dit voorstel in de raadscommissie heeft de 

voorzitter voorgesteld om direct over te gaan tot het behandelen van het 

aangekondigde amendement en de aangekondigde motie. De raad heeft met deze 

aanpak ingestemd. 

 

Amendement. 

De heer Vinke heeft namens alle raadsfracties het aangekondigde amendement 

ingediend en voorgelezen luidende:  

 

“Amendement locatie tijdelijke dependance basisschool en kinderopvang. 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 2 juni 2020, gelet op artikel 147b van de 

Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018. 

Overwegende dat: 
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- Het college bevoegd is een locatie voor het tijdelijke gebouw voor de basisscholen 

en kinderopvang aan te wijzen; 

- Realisatie van deze tijdelijke voorziening zo spoedig mogelijk gestart moet worden. 

Constaterende dat: 

- Het college in de commissievergadering van 23 juni 2020 heeft aangegeven nu snel 

een locatie te zullen kiezen, rekening houdend en met uitwerking van de adviezen 

die raadsfracties over de locatie in deze vergadering hebben gegeven; 

- Het college in deze commissievergadering heeft toegezegd de raad (pro)actief, en 

naar de wens van de raad schriftelijk, te zullen informeren over alle ontwikkelingen 

in dit dossier waaronder de kosten en benodigde kredieten voor de aanvullende 

maatregelen voor de parkeeroplossingen en de verkeersveiligheid en de kosten 

voor de bouw en inrichting van het tijdelijke gebouw en wat dit betekent voor het 

eerder hiervoor beschikbaar gestelde krediet van € 4.050.000. 

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging vast te stellen: De 

bestaande tekst van punt 1. van het besluit te wijzigen in: ”Neemt kennis van de 

voorkeur van het college voor de locatie van de tijdelijke dependance.” 

Fractie PvdA/GroenLinks, BPP, VVD, D66 en CDA.” 

 

Wethouder Zeeman heeft de raad gevraagd of het krediet van € 4.050.000 ook kan 

worden ingezet voor realisatie van de tijdelijke huisvesting op het schoolplein.  

De voorzitter heeft hieraan toegevoegd dat de wethouder dit vraagt omdat dit krediet 

thans alleen beschikbaar is voor de realisatie van een tijdelijke huisvesting in De 

Nieuwe Tuinderij Oost (raadsbesluit 11 februari 2020). Als het college kiest voor de 

optie tijdelijke huisvesting bij de school dan zal uiteraard nader moeten worden bepaald 

en gecommuniceerd met de raad wat dit doet met het krediet. Wethouder Zeeman heeft 

aangegeven dat het college na deze raadsvergadering een locatiekeuze zal maken 

rekening houdend met rekening houdend en met uitwerking van de adviezen van de 

raadscommissie.  

De voorzitter heeft hierna vastgesteld dat de raad het krediet van € 4.050.000 ook 

beschikbaar stelt voor de locatie schoolplein. De voorzitter is hierna overgegaan tot 

besluitvorming over het amendement en raadsvoorstel. 

 

Besluitvorming over het amendement. 

De heer De Waal heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “Stemt in met het 

amendement, Kan zich een dependance op het schoolplein niet voorstellen en dat is 

een advies aan het college.” 

Mevrouw De Wit heeft de navolgende stemverklaring afgelegd namens haar fractie: “In 

de raadscommissievergadering van 23 juni 2020 heeft haar fractie gesteld geen krediet 

beschikbaar te stellen voor een dependance op het schoolplein. Hierover is naderhand 

in de fractie gesproken. De locatiekeuze is aan het college en de raad moet hiervoor 

het krediet beschikbaar stellen. Om die reden heeft mevrouw Van Boven eerder bij dit 

agendapunt aangegeven dat het krediet ook beschikbaar is mocht de keuze vallen op 

het schoolplein, wat haar fractie absoluut niet hoopt.” 

 

De raad heeft het amendement met algemene stemmen aangenomen. 

 

Besluitvorming over het geamendeerde ontwerp-raadsbesluit. 

De heer Vinke heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “In de lijn van zijn betoog 

in de raadscommissievergadering van 23 juni 2020: is geen deskundige en geeft 

daarom geen advies maar een mening te weten, kan het zich niet voorstellen dat er een 
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dependance op het schoolplein komt. Stemt in met het geamendeerde ontwerp 

raadsbesluit.”  

Mevrouw De Wit heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “Verzoekt het college 

om in bij de afweging over de locatiekeuze de inbreng van de direct belanghebbenden, 

de school, Forte Kinderopvang en het buurthuis, extra zwaar te laten meewegen. Dit 

zijn namelijk de mensen waar het om gaat.” 

De heer Commandeur heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “In de lijn van zijn 

betoog in de raadscommissievergadering van 23 juni 2020: de locatiekeuze is aan het 

college met de hoop dat de portefeuillehouder haar blik werkelijk heel open laat blijven 

en dat alle opties ook werkelijk open blijven. Dit kan ertoe leiden dat het college 

terugkomt op de eigen voorkeur. Dat kan als wankelmoedig overkomen maar ook van 

wijsheid getuigen. Wenst het college veel wijsheid.” 

De heer Groot heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “Wenst het college ook 

veel wijsheid. Heeft in de raadscommissievergadering van 23 juni 2020 wijze adviezen 

gehoord van de fractie BPP om meer “out of the box” te denken en functies desnoods 

te verplaatsen. Zijn fractie heeft ook een suggestie gedaan om iets breder te denken; 

denk ook aan het gebied rondom de school. Kijk ook naar een, realistische, planning 

om de tijdspanne tussen de dependance en een definitieve huisvesting zo kort mogelijk 

te houden; dat is in het belang van alle betrokkenen.” 

De heer De Lange heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “Wenst het college 

ook veel wijsheid. De besluitvorming over de locatiekeuze moet plaatsvinden binnen de 

Vereniging van Eigenaren (VvE) van de school dus tussen de gemeente, het 

wijkcentrum Zuidoostbeemster en Opspoor. Forte Kinderopvang is in de VvE geen 

partij.” 

 

De raad heeft het geamendeerde ontwerp raadsbesluit met algemene stemmen 

aangenomen en hiermee besloten: 

1. Neemt kennis van de voorkeur van het college voor de locatie van de tijdelijke 

dependance. 

2. Stemt in met een nader onderzoek naar de kosten voor de parkeeroplossing bij de 

gekozen locatie en de benodigde maatregelen om de verkeersveiligheid op de 

Purmerenderweg te vergroten. 

 

Motie. 

De voorzitter heeft hierna het woord gegeven aan de heer De Lange voor het indienen 

van een aangekondigde motie. 

De heer De Lange heeft namens alle raadsfracties de aangekondigde motie ingediend 

en voorgelezen luidende:  

 

“Motie Onderzoek realisatie school op de locatie Jonk. 

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 23 juni 2020. Gelet op 

artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.   

Overwegende dat: 

- De raad op 2 juni 2020 de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 

(structuurvisie) heeft vastgesteld. 

- In de visie de locatie Jonk is aangewezen als te ontwikkelen voor voorzieningen als 

een school, een Integraal Kind Centrum, zorgfuncties en een buurtsuper en/of 

winkels. 

- Het voor de huisvesting van de schoolvoorziening op langere termijn noodzakelijk is 

dat de realisatie van een school op deze locatie nu zo snel mogelijk wordt 
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onderzocht op de haalbaarheid, waaronder de kosten en het draagvlak, en het te 

verwachten tijdspad. 

- De uitkomst van dit onderzoek inzicht zal geven in de daadwerkelijke tijdsduur die 

voor de overbrugging naar deze definitieve huisvesting nodig is.  

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om thans onderzoek te doen 

naar de realisatie van de schoolvoorziening op de locatie Jonk en de uitkomsten 

hiervan te presenteren aan de gemeenteraad in september 2020. Het onderzoek moet 

inzicht geven in de haalbaarheid, waaronder een kostenraming en een beeld van het 

draagvlak, en het te verwachte tijdspad om deze voorziening te kunnen realiseren. 

En gaat over tot de orde van dag. 

Fractie BPP, VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA.” 

 

Als reactie op de motie heeft wethouder Zeeman aangegeven dat het college het niet 

verstandig vindt om dit onderdeel van de vastgestelde dorpsontwikkelingsvisie apart te 

nemen  omdat dit afbreuk kan doen aan een integrale uitvoering van de visie. Voor 

deze integrale uitvoering zal het college in het najaar van 2020 aan de raad een plan 

van aanpak aanbieden. Gelet op het komende reces en vakantieperiode is het 

uitvoeren van de motie en het presenteren van de resultaten hiervan aan de raad voor 

de vergadering van 8 september niet haalbaar.  

Hierop hebben de heer De Lange, de heer Vinke, de heer Groot, mevrouw De Wit en de 

heer Commandeur uitgesproken dat het college stappen moet zetten en in september 

de raad moet rapporteren over de uitkomsten. Wethouder Zeeman heeft toegezegd in 

september aan de raad een terugmelding te zullen doen over de uitvoering van de 

motie. 

 

Besluitvorming over de motie. 

De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen. 

 

6. Ingekomen stukken. 

 De raad heeft de navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen: 

- De brief d.d. 13 mei 2020 (ingek. 18 mei) van het college, vergroten bebouwing 

gaswinningsinstallatie Middelie 300 (Havermeer). 

- De brief d.d. 18 mei 2020 van het college, besturingsfilosofie en dienstverlenings-

concept nieuwe gemeente per 1 januari 2022. 

- De brief d.d. 19 mei 2020 van de heer Van Beers namens SCHOOLVRIJ voor een 

betere locatie (dependance basisschool en kinderopvang Zuidoostbeemster). 

- De brief d.d. 19 mei 2020 namens de Dierenbescherming, petitie chippen van 

katten. 

- De brief van de Stichting Echt Scheiden Zonder Schade, consultatie wet deelgezag. 

- Het publieksjaarverslag 2019 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

- De motie van de gemeente Alphen-Chaam, stabieler gemeentefonds. 

- De motie van de gemeente Peel en Maas, RES. 

- De brief d.d. 20 mei 2020 van het college, stand van zaken dependance 

basisschool en kinderopvang Zuidoostbeemster. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 20 mei 2020 van de VrZW en de GGD, coronavirus. 

- De brief d.d. 20 mei 2020 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met bijlage, 

zienswijze Gedeputeerde Staten op het herindelingsadvies fusie Beemster-

Purmerend. 
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- De brief d.d. 26 mei 2020 van het college beantwoording technische vragen 

initiatiefgroep raadsfracties aanzet discussienotitie beoordelingsinstrumentarium bij 

ruimtelijke ontwikkelingen in het werelderfgoed. 

- De brief d.d. 26 mei 2020 van het college met bijlage, hoofdlijnen nieuwe 

woonruimteverdeling. 

- De brief d.d. 25 mei 2020 van UN Women Nederland, Orange the World campagne. 

- De brief d.d. 25 mei 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige 

terrein van de basisschool en kinderopvang Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 26 mei 2020 van de provincie Noord-Holland, kaderbrief financieel 

toezicht 2021. 

- De motie van de gemeente Brunssum, afschaffen verhuurdersheffing. 

- De motie van de gemeente Roosendaal mbt 5G en gezondheid. 

- De brief d.d. 26 mei 2020 van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde 

Naties, viering 75 jarig bestaan VN. 

- De brief d.d. 26 mei 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige 

terrein van de basisschool en kinderopvang Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 27 mei 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige 

terrein van de basisschool en kinderopvang Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 27 mei 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige 

terrein van de basisschool en kinderopvang Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 27 mei 2020 met bijlage van de directeur van de obs De Bloeiende 

Perelaar mede namens SPOOR, de MR en de klankbordgroep over de optie 

dependance op het huidige terrein van de basisschool en kinderopvang 

Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 28 mei 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige 

terrein van de basisschool en kinderopvang Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 28 mei 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige 

terrein van de basisschool en kinderopvang Zuidoostbeemster. 

- De mail d.d. 28 mei 2020 van Vluchtelingenwerk Nederland ea, campagne 

#500kinderen. 

- De brief d.d. 29 mei 2020 van de Vereniging huisvesters arbeidsmigranten, 

aanbevelingen voor huisvesting. 

- De brief d.d. 28 mei 2020 van de regiomanager van de Stichting Forte 

Kinderopvang over de optie dependance op het huidige terrein van de basisschool 

en kinderopvang Zuidoostbeemster. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 29 mei 2020 van de VrZW en de GGD, coronavirus. 

- De brief d.d. 29 mei 2020 van het Burgercollectief Stralingsbewust Wonen, 5G en 

gezondheid. 

- De brief d.d. 2 juni 2020 van het college met bijlage, overzicht andere financiële 

relaties met gesubsidieerde instellingen etc. 

- De brief d.d. 2 juni 2020 van het college met bijlage, startnotitie Hot-spotmonitor, 

verplichting met kansen. 

- De brief d.d. 2 juni 2020 van het college, fusie OPSO en SPOOR. 

- De brief d.d. 2 juni 2020 van het college met bijlagen, evaluatieverslag VTH 2019, 

beleidsaanpassingen bijlagenboek nota VTH. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 5 juni 2020 van de VrZW en de GGD, coronavirus. 

- De mail d.d. 5 juni 2020 van Vluchtelingenwerk Nederland ea, campagne 

#500kinderen. 

- De brief d.d. 5 juni 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige 

terrein van de basisschool en kinderopvang Zuidoostbeemster. 
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De heer Vinke heeft schriftelijke vragen aangekondigd bij de ingekomen stukken 31 

(overzicht financiële relaties met gesubsidieerde instellingen etc.). 

 

7. Mededelingen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

8. Actuele politieke vragen aan het college. 

 De heer Groot heeft gevraagd om de bekendmaking op www.Ruimtelijkeplannen.nl over 

de vastgestelde dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster te corrigeren. Het 

aangenomen amendement over het aantal bouwlagen is niet doorgevoerd op bladzijde 

25 van het gepubliceerde document. Wethouder Zeeman heeft geantwoord na te zullen 

gaan of een correctie in deze publicatie noodzakelijk is. 

De heer Schagen heeft vragen gesteld over een initiatief tot de realisatie van een 

kaashotel. De heren Vinke en Groot hebben vraagtekens gezet bij de actualiteitswaarde 

en politiek relevantie van deze vragen. Op voorstel van de voorzitter is afgesproken dat 

deze vragen als schriftelijke vragen worden ingediend.  

De actualiteitswaarde en politieke relevantie van een vraag blijkt vaak pas nadat de 

vraag is gesteld. In het raadspresidium zal worden gesproken over een betere 

procedure hiervoor. 

 

9. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in besturen van verbonden partijen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

10. Moties vreemd aan de orde van de dag: Opvang vluchtelingenkinderen. 

 De heer Vinke heeft de motie namens de fracties PvdA/GroenLinks, CDA en BPP 

ingediend voorgelezen luidende: 

“De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 23 juni 2020.  

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.   

Constateert dat: 

- Er op dit moment een grote humanitaire crisis plaatsvindt op het Griekse eiland 

Lesbos; 

- Vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen leven; 

- De ruim 5000 alleenstaande kinderen in de vluchtelingkampen extra kwetsbaar zijn; 

- De Griekse regering in oktober 2019 reeds een oproep heeft gedaan om 2500 van 

deze alleenstaande vluchtelingkinderen op te vangen in andere Europese landen; 

- De Nederlandse regering geen gehoor geeft aan deze oproep; 

- De situatie in de kampen door de lockdown nog is verslechterd; 

- Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence For Children een 

noodkreet naar de Nederlandse gemeenten hebben gestuurd om samen 500 van 

deze kinderen op te vangen. 

Overwegende dat: 

- Gemeenten die zich uitspreken voor het opvangen van vluchtelingkinderen het 

kabinet kunnen bewegen om op het Griekse verzoek in te gaan; 

- De raad van Beemster unaniem staat voor de veiligheid en de belangen van 

kinderen, deze regelmatig benadrukt en altijd meeweegt in haar beslissingen; 

- Zij zich juist nu intensief bezighoudt met de kinderen van Beemster; 

- Kinderen die zonder ouders of familie in overvolle vluchtelingkampen zitten, in 

onveiligheid leven; 
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- Ook deze vluchtelingkinderen recht hebben op een fijne en veilige omgeving om op 

te groeien. 

Verzoekt het College: 

- Er bij het kabinet op aan te dringen direct in actie te komen en alleenstaande 

vluchtelingkinderen op te vangen in Nederland; 

- Zich uit te spreken voor de opvang van enkele alleenstaande vluchtelingkinderen in 

onze gemeente; 

- Zich aan te sluiten bij de coalitie van welwillende gemeenten. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Fracties PvdA/GroenLinks, CDA, BPP.” 

Over de motie is gesproken tussen mevrouw Van Boven , de heer Groot de heer Vinke 

en wethouder Dings. De fracties van VVD en D66 steunen de motie niet. Het college is 

positief over de motie. 

 

De raad heeft de motie aangenomen.  

De fractie VVD en D66 worden geacht tegen de motie te hebben gestemd. 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 23.07 uur gesloten. 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 8 september 2020. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 

 


