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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 18 
februari 2010, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman burgemeester, voorzitter
De heer C.J. Jonges griffier
De heer N.J.J.J. Buis CDA 
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer W. Zeekant VVD
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD
De heer J.H. Köhne VVD 
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer K.C. Visser BPP
De heer L.J.M. Schagen BPP
De heer M. Bakker BPP
De heer J.Th. Droog BPP
Mevrouw C. van den Berg PvdA
De heer G.H.L. Heikens PvdA
De heer J.R.P.L. Dings PvdA

Op uitnodiging aanwezig:
De heer G.H. Hefting BPP, wethouder
De heer J.C. Klaver VVD, wethouder
Mevrouw S.M. Ruijs-Buskermolen CDA, wethouder
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris
De heer drs. A. Joustra secretaris-directeur Stadsregio Amsterdam

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers naar de live 
uitzending via de website welkom. 
Bij loting wordt bepaald, dat in geval van stemming de heer Heikens het eerst zijn stem 
moet uitbrengen. 

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Tussengevoegd wordt agendapunt 19 (Voorstel tot 
het vaststellen van voorbereidingsbesluit voor het terrein tussen Volgerweg 120 en 120a). 
Dit is een B-punt.

3. Presentatie over de stadsregio Amsterdam door de heer drs. A. Joustra, secretaris-directeur 
van de Stadsregio Amsterdam.
De heer Joustra presenteert een terugblik over 2006-2010 over onderwerpen waar de 
stadsregio zich intensief mee bezig heeft gehouden, te weten: verkeer- en vervoer, 
economie, wonen en jeugdzorg. Vervolgens gaat hij in op de agenda voor de komende 
periode. Hij roept de gemeentebesturen op hun verantwoordelijkheid te nemen als om 
behartiging van hun belangen in de stadsregio gaat.
Hierna beantwoordt hij vragen van de leden Buis, Commandeur, Dings, Heikens en Schagen. 
De voorzitter bedankt de heer Joustra voor zijn presentatie en beantwoording van de vragen.

4. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken
De volgende insprekers hebben zich bij de griffier gemeld:
- Mevrouw J. Tulp (agendapunt 17);
- De heer B. Stelder (agendapunt 18).

5. Inventarisatie voor de vragenronde
De volgende raadsleden hebben vragen voor de vragenronde:
- De heer Droog (vragen over de reactie van het college op de structuurvisie van de provincie 
Noord-Holland en over de bestemming “Agrarisch met waarden”);
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- De heer De Lange (vraag over verkeersmaatregelen op de Purmerenderweg).

6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 17 december 2009
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt de 
heer De Lange hoe het staat met de plaatsing van welkomstborden bij de 
gemeentegrenzen.
Wethouder Klaver antwoordt dat de borden, ijs en weder dienende, zeer binnenkort 
geplaatst zullen worden.

7. Ingekomen stukken en mededelingen
Bij ingekomen stuk nr. 1, een brief van de heer C.N. Verhagen, staat de voorzitter stil bij zijn 
plotselinge overlijden. 
De raad neemt de stukken 1 t/m 9 voor kennisgeving aan.
Punt 10 (motie raad van Son en Breugel): de raad besluit deze motie te steunen.
Punt 11 (motie raad van Zaanstad): de raad besluit deze motie te steunen.
Punt 12 (brief van de heer drs. L.W. Verhoef): de raad besluit de heer Verhoef te bedanken 
voor zijn onderzoek en hem te adviseren zich met zijn kritiek over de BBV tot het rijk te 
wenden. Zijn eventueel nog volgende brieven over dit onderwerp zullen voor kennisgeving 
worden aangenomen.
Punt 13 (brief van het college, waarin wordt toegelicht waarom geen onderzoek wordt 
gedaan naar de noodzaak van aanleg van een randweg in het noordwestelijke kwadrant van 
Middenbeemster).
De heer De Lange heeft meer begrip voor het argument van financiële onhaalbaarheid dan 
voor het werelderfgoed-argument. De heer Dings sluit zich daarbij aan en zegt, dat deze 
randweg nog geen gelopen zaak voor zijn fractie is.
De heer Buis vindt de brief van het college wat mager. Hij ziet mogelijkheden om het plan 
haalbaar te maken door een bedrijventerrein te realiseren. De heer Zeekant kan zich vinden 
in de brief van het college.

8. Mededelingen.
De voorzitter deelt mee, dat de raadsleden vanavond de stukken van de commissie voor de 
bezwaar- en beroepschriften krijgen over de zaak bijgebouw bij de NH kerk. Na afloop van 
de vergadering krijgen de raadsleden het rapport van KplusV naar aanleiding van het 
onderzoek naar de mogelijkheden van een robuuste ambtelijke samenwerking uitgereikt.
Wethouder Hefting licht toe waarom de vervolgbehandeling van het 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied is uitgesteld.
De heer Köhne legt de volgende verklaring af:

Geachte raadsleden, college, griffier en andere aanwezigen,
Ik ga nu een verklaring afleggen dat ik vanavond op een punt ben gekomen dat ik mijn 
actieve raadslidmaatschap onmiddellijk ga beëindigen. 
Hoe ik tot dit besluit ben gekomen zal ik nader toelichten.
Door het bestuur van de afdeling Beemster van de VVD, is na het vaststellen van de 
kandidatenlijst voor de aankomende verkiezingen, in een persbericht gemeld dat 
ondergetekende zich niet beschikbaar heeft gesteld voor een volgende periode als raadslid. 
Dit is echter geen correcte informatie en dit is ook als zodanig door mij aan de voorzitter 
gemeld. Ik heb in deze raadsperiode met veel betrokkenheid en naar mijn idee met kennis 
van de Beemster geprobeerd om op velerlei beleidsterreinen mijn liberale invloed aan te 
wenden.Ik denk hierbij o.a. aan de ontwikkelingen in Zuidoostbeemster en de voorbereidingen voor 
het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied dat nu in een eindfase verkeerd.
Mijn ambitie was en is nog steeds om mijn betrokkenheid en opgedane kennis in een 
volgende periode voort te kunnen zetten.
Het is echter voor mij teleurstellend dat de afdeling van de VVD bij de kandidaatstelling mij 
op een onverkiesbare plaats heeft gezet. 
Mijn vechtlust heeft zich in eerste instantie gericht om de VVD leden tot andere gedachten te 
brengen, echter de ledenvergadering ging in meerderheid mee met het bestuursvoorstel. 
Bleef alleen de mogelijkheid over om via voorkeurstemmen alsnog draagvlak te vinden voor 
een volgende periode. 
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Na rijp beraad, en in samenspraak met mijn gezin, heb ik besloten om hier verder geen 
energie meer in te steken. Nadat dit besluit recent door ons is genomen, is bij mij de situatie 
ontstaan dat ik in de laatste  periode van deze raad het niet meer kan opbrengen om mijn 
parti,j die mij heeft laten blijken dat zij geen prijs meer stelt op mijn inzet, te 
vertegenwoordigen.  
Naar de VVD kiezers toe is door mij in september besloten, toen duidelijk werd dat het 
bestuur deze keuze had gemaakt, om mijn taken niet te verzaken. Nu alle dossiers zijn 
afgehandeld kan ik dit besluit wel nemen. Ik kijk terug op een boeiende periode waarin mijn 
betrokkenheid met onze polder nog meer diepgang heeft gekregen. Diep respect voor de 
harmonie in onze politieke verhoudingen zal mij altijd bijblijven, echter dat mijn naaste 
politieke verwanten ontevreden waren over mijn optreden is ook een feit dat bij het politieke 
bedrijf  kan voorkomen! 
Dat er uit mijn fractie geen enkele steun is gekomen voor mijn positie, waar je meer dan 4 
jaar je met hart en ziel aan hebt verbonden, laat zijn sporen zeker na! 
Mijn oprechte dank gaat echter uit naar een ieder die heeft bijgedragen aan het positieve 
gevoel dat bij mij zal blijven overheersen!   

De heer Köhne verlaat hierna de vergadering en neemt plaats op de publieke tribune.
De voorzitter schorst de vergadering.
Na heropening stelt hij aan de orde:

9. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
De heer Dings zegt bij wijze van hoge uitzondering de afgelopen vergadering van de 
regioraad te hebben gemist. Dit hield verband met de verkiezingscampagne.

10. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Middenweg 6 (ten behoeve 
van vervanging van bijgebouwen).
Conform het voorstel wordt besloten.

11. Voorstel om burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het voortzetten van 
het samenwerkingsverband in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen over 
de samenwerking op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning tussen de 
gemeenten Beemster, Graft-De Rijp en Schermer.
Conform het voorstel wordt besloten.

12. Voorstel tot het vaststellen van de nota Mantelzorg en tot het voor kennisgeving aannemen 
van het advies van de Wmo-cliëntenraad en de reactie daarop van het college.
Conform het voorstel wordt besloten.

13. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer M. Timmerman als 
plaatsvervangend griffier en het benoemen van de heer H. Jager als plaatsvervangend grif-
fier.
Conform het voorstel wordt besloten. 

14. Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010 en de Instellingsverordening 
raadscommissie Beemster 2010.
De voorzitter zegt, dat de fractie van het CDA een amendement heeft ingediend.
De heer Commandeur krijgt het woord en brengt het volgende amendement in:

Raadsvergadering van: 18 februari 2010 
Behorende bij agendapunt: 14
Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor 

de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Beemster 2010 en de 
Instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010.

Gelezen het voorstel van het raadspresidium van 27 januari 2010, nr. 4;
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gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 34 van het Reglement van orde voor 
de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010;

overwegende, dat insprekers zich volgens de huidige regelingen tot vlak vóór de raads-  of 
commissievergadering kunnen aanmelden om in te spreken;

dat men zich volgens de voorgestelde regelingen uiterlijk 12.00 uur op de werkdag 
voorafgaand aan de vergadering bij de griffier moet aanmelden;

dat wij dit als een onnodige beperking van de inspraakmogelijkheden van de burger 
beschouwen en dat dit haaks staat op het raadsbreed gedragen streven de burger zoveel 
mogelijk te betrekken bij het bestuur van onze gemeente.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging(en) vast te stellen:

in het 4e lid van artikel 18 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010

en

in het 1e lid van artikel 17 van de Instellingsverordening raadscommissie Beemster 

de eerste zin wijzigen in:
Degene, die van het inspreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor de aanvang van de 
vergadering aan de griffier.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van het CDA

A.N. Commandeur
N.J.J.J. Buis

De heer Schagen is het niet eens met het amendement en noemt enkele argumenten 
waarom de bepalingen in de voorliggende regelingen in het belang van de burger zijn. De 
leden Dings en Zeekant geven namens hun fracties en aan het eens te zijn met het 
amendement. De heer Visser doet dit op persoonlijke titel. 
De voorzitter stelt vast, dat de meerderheid van de raad de voorliggende regelingen vaststelt 
met inachtneming van het amendement van het CDA. De leden Bakker, Droog, De Lange en 
Schagen worden geacht te hebben tegengestemd.

15. Voorstel tot het vaststellen van het addendum E-Beemster en voor de uitvoering daarvan 
een krediet van €68.500 (ten laste van de algemene reserve) beschikbaar te stellen.
Conform het voorstel wordt besloten.

16. Voorstel om burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het voortzetten van 
het samenwerkingsverband in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen over 
de samenwerking op het gebied van sociale zaken tussen de gemeenten Beemster, Graft-
De Rijp, Schermer en Zeevang.
Conform het voorstel wordt besloten.

17. Voorstel om kennis te nemen van de uitkomst van het accommodatieonderzoek “Atlas van 
Maatschappelijke voorzieningen gemeente Beemster” en te besluiten op welke wijze dit een 
vervolg moet krijgen.
Het college stelt voor een eventueel vervolgonderzoek vooral toe te spitsen op de situatie in 
Middenbeemster.
Mevr. Tulp spreekt in. Zij wijst op tegenstrijdigheden in het voorstel van het college en 
verzoekt de raad een behoefteonderzoek te laten instellen.
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De heer Commandeur zegt, dat zijn fractie voor een vervolgonderzoek voor Middenbeemster 
is. De heer Dings sluit zich daar bij aan. De heer Visser zegt dat zijn fractie een 
vervolgonderzoek nu niet nodig vindt. Mevr. Helder-Pauw zegt namens haar fractie een 
vervolgonderzoek niet nodig te vinden. Tevens verzoekt zij het college spoed te betrachten 
wat betreft de suggesties die zij tijdens de commissievergadering heeft gedaan. 
Op verzoek van de heer De Lange schorst de voorzitter voor 5 minuten de vergadering.
Na heropening stelt de voorzitter vast, dat de meerderheid van de raad tegen een 
vervolgonderzoek is. De leden van de fracties van het CDA en de PvdA worden geacht voor 
een vervolgonderzoek te zijn. 

18. Voorstel om zo snel mogelijk een partiële herziening van het bestemmingsplan 
Zuidoostbeemster I voor te bereiden ten behoeve van het aanpassen van het aantal 
appartementen en de maximale bouwhoogte van het zorgcomplex.
De heer Stelder spreekt in namens de Initiatiefgroep Manifest Bewoners Beemster, als 
juridisch adviseur en als bestuurslid van de Stichting Behoud Waterland. Hij vindt het 
voorstel van het college onvolledig. Alle aspecten (o.a. het aantal woningen) van dit 
bestemmingsplan hadden in heroverweging genomen moeten worden.
De leden Dings, Zeekant, De Lange en Buis laten namens hun fracties weten het eens te zijn 
met het voorstel van het college. Wethouder Hefting beantwoordt de vragen van de leden.
Op verzoek van de heer Dings schorst de voorzitter de vergadering voor 5 minuten.
Na heropening door de voorzitter licht de heer Dings het standpunt van zijn fractie over het 
voorstel nader toe. Tevens stelt hij vragen over de 30-40-30-norm en de exploitatie van 
Zuidoostbeemster I. Wethouder Hefting beantwoordt deze vragen.
Vervolgens wordt conform het voorstel besloten.

19. Voorstel tot het vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor het terrein tussen Volgerweg 
120 en 120a te Zuidoostbeemster.
Conform het voorstel wordt besloten.

20. Terugblik van het college op de periode 2006-2010.
De heer Dings vindt dat het college zijn best gedaan heeft. De doelstellingen in het 
collegeprogramma waren niet smart geformuleerd. Hij heeft enkele kritiekpunten.
Hij mist onder andere visies op woningbouw en optimaliseren bedrijventerrein en reflectie 
op de gevolgen van de economische crisis alsmede op de effecten van het activeringsbeleid. 
De heer Zeekant vindt dat er veel gebeurd is. Hij geeft het college een 8. 
De heer De Lange zegt, dat de uitvoering van de Wet geurhinder en veehouderij zal wordt 
opgepakt. Hij bedankt raad en college voor de samenwerking. De heer Schagen mist de 
effecten van het jeugdbeleid en een passage over het financieel beleid. Hij geeft het college 
een pluim voor het waterbeleid.
De heer Buis maakt het college en de organisatie een compliment. Hij vraagt of de nieuwe 
Wet geurhinder en veehouderij nog in het nieuwe bestemmingsplan verwerkt gaat worden.
Hij is trots op het Wmo-beleid.
De voorzitter zegt dat de terugblik van het college als opiniërend punt op de agenda staat. 
Het college zal er daarom niet inhoudelijk op de reacties reageren. Hij adviseert dit stuk bij 
de collegevorming te betrekken en het nieuwe collegeprogramma wat smarter op te stellen.

21. Vragenronde.
De heer Droog stelt vragen over de reactie van het college op de structuurvisie van de 
provincie en over de bestemming “Agrarisch met waarden”. Wethouder Hefting beantwoordt 
zijn vraag over de reactie van het college. De heer Droog verzoekt het gemeentelijk 
standpunt over “Agrarisch met waarden” in de reactie op de structuurvisie mee te nemen. 
De voorzitter zegt een schriftelijk antwoord toe op dit verzoek. 
De heer De Lange vraagt of wethouder Klaver mededelingen kan doen over het overleg met 
een heemraad over de verkeersmaatregelen op de Purmerenderweg. Hij denkt aan brede 
fietssuggestiestroken, die ook op de Oosthuizerweg gewenst zijn. Tevens verzoekt hij 
nulmetingen op deze wegen uit te laten voeren. Wethouder Klaver zegt toe deze zaken met 
de heemraad te zullen opnemen. 
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22. Sluiting.
De voorzitter noemt enkele belangrijke data in de komende periode. zoals 3 maart 
(gemeenteraadsverkiezing), 10 maart (afscheid raadsleden), 11 maart (installatie nieuwe 
raad) en 15 april (benoeming wethouders).
Hierna overhandigt hij de heer M. Timmerman namens de raad een boeket ter gelegenheid 
van zijn afscheid als plaatsvervangend griffier.
Hij sluit de vergadering om 22.35 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 10 maart 2010.

de voorzitter, de griffier,

H.N.G. Brinkman. C.J. Jonges.


