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

gehouden op dinsdag 10 november 2015, aanvang 20.25 uur, in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester, voorzitter 

De heer M. Timmerman  griffier 

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

De heer N.C.M. de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer J.C. de Wildt CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

De heer J.W.T. Smit D66 

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

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

Mevrouw. M.L. van Boven VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

    

Mede aanwezig:   

De heer G.H. Hefting wethouder BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers thuis welkom.  

Bij loting wordt bepaald, dat de heer Schagen in geval van hoofdelijke stemming het 

eerst zijn stem moet uitbrengen. 

  

2. Vaststellen agenda. 

De heer Dings verzoekt een motie vreemd aan de orde van de dag met betrekking tot 

BaanStede op de agenda te plaatsen. 

De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.  

Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd: 

5a Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan de herbestemming, het 

verbouwen en renoveren van twee schuren op het perceel Hobrederweg tegenover 

nummer 18. 

11a Motie vreemd aan de orde van de dag met betrekking tot BaanStede. 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 20 oktober 2015. 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
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5. A-punten. 

 

5a Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan de herbestemming, het 

verbouwen en renoveren van twee schuren op het perceel Hobrederweg 

tegenover nummer 18. 

 De raad besluit planologische medewerking te verlenen en te verklaren dat een 

verklaring van geen bedenkingen hiervoor niet vereist is. 

 

6. Ingekomen stukken. 

      De raad besluit het navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 

- brief d.d. 30 september 2015 van de Directeur Generaal Vreemdelingenzaken van 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie over het proces voor de realisatie van 

crisisnoodopvang voor vluchtelingen.  

-  De brief d.d. 1 oktober 2015 van de Wajonggroep van de FNV inzake het keuren en 

het realiseren van beschutte werkplekken. 

-  De uitnodiging d.d. 8 oktober 2015 van wethouder Hefting voor de (besloten) 

themabijeenkomst op 13 oktober 2015 over de uitvoering van de Jeugdwet en de 

Participatiewet. 

- De brief d.d. 19 oktober 2015 van het college waarmee de raad wordt geïnformeerd 

over het lopende proces met betrekking tot de geconstateerde bodemverontreiniging 

in het perceel Bamestraweg 17 te Middenbeemster.  

- De aanbiedingsbrief d.d. 20 oktober 2015 van het college en het bijbehorende 

overzicht waarmee de raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken bij de 

uitvoering van het collegewerkprogramma. 

- De brief d.d. 21 oktober 2015 van wethouder Hefting waarmee de VNG ledenbrief 

van 13 oktober 2015 inzake de Cao sociale werkvoorziening onder de aandacht van 

de raad wordt gebracht. 

 

De raad besluit de navolgende brieven voor afdoening in handen van het college te 

stellen met het verzoek de raad te informeren over hoe dit is afgehandeld. 

- De brief d.d. 10 september 2015 van mevrouw A. Ruyter waarin gesignaleerde zaken 

met betrekking tot de gemeentelijke openbare ruimte en de gemeentelijke 

dienstverlening onder de aandacht worden gebracht. 

- De brief d.d. 7 oktober 2015 van mevrouw D. Ernsting-Koorn inzake de afronding van 

haar lidmaatschap van de voormalige WMO raad. 

 

7. Mededelingen. 

Wethouder Hefting doet een mededeling over de stand van zaken bij de werving van 

leden voor de Adviesraad sociaal domein. 

 

8. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster 

in algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke 

organen, ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9. Voorstel tot het vaststellen van de belastingmaatregelen 2016. 

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

heer Groot reageren op dit voorstel. 
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In de beantwoording op deze reacties zegt wethouder Butter toe onderzoek te zullen 

doen naar de mogelijkheid tot het invoeren van precariobelasting. In het raadsvoorstel 

voor de vaststelling van de belastingverordeningen (in december) wordt teruggekomen 

op het verzoek om de begrafenisrechten kostendekkend te laten zijn (of dit moet in deze 

begrotingsvergadering geamendeerd worden). 

De voorzitter stelt hierna vast dat hiermee alles is gezegd en gaat over tot 

besluitvorming.  

De raad besluit de voorgestelde belastingmaatregelen voor 2016 vast te stellen. 

 

10. Voorstel tot het vaststellen van het subsidieplafond 2016. 

De heer Commandeur, mevrouw Helder, mevrouw Segers, de heer Dings en mevrouw 

Jonk reageren op het voorstel. Daarbij wordt aangegeven (door een meerderheid) dat dit 

punt in het vervolg ook voor behandeling in de raadscommissie moet worden 

geagendeerd. Wethouder Zeeman, wethouder Hefting en tot slot wethouder Butter 

reageren op hetgeen is ingebracht. Mevrouw Helder en de heer Dings reageren in 

tweede termijn. Hierop reageren wethouder Zeeman en wethouder Hefting. 

De voorzitter gaat over tot besluitvorming.  

De raad besluit de voorgestelde subsidieplafonds voor 2016 vast te stellen. Mevrouw 

Jonk legt hierbij een stemverklaring af. Mevrouw Jonk verklaart dat de leden van de 

fractie van de BPP instemmen met dit voorstel met uitzondering van de subsidie voor 

Bibliotheek Waterland, gelet op de eerdere taakstellende bezuiniging van € 25.000. 

 

11. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2016-2019. 

De heer Schagen doet een beschouwing en reageert op het voorstel. De heer De Lange 

stelt een vraag (over de voorgestelde gemeentelijke monumentenlijst). De heer Dings, de 

heer Groot, mevrouw Van Boven en de heer Commandeur reageren in (ook) hun eerste 

termijn op het voorstel voor de programmabegroting. De heer Groot kondigt hierbij een 

amendement aan voor het beschikbaar maken van een investeringskrediet met een 

dekkingsvoorstel voor het inlopen van achterstallig onderhoud van het openbaar domein. 

De voorzitter stelt hierna vast, dat het college behoefte heeft aan een schorsing.  

Zij schorst de vergadering om 21.05 uur. Om 21.35 uur heropent de voorzitter de 

vergadering en geeft als eerste het woord aan de wethouder Butter. 

Wethouder Butter en hierna wethouder Hefting, wethouder Zeeman en de voorzitter 

reageren op de eerste termijn van de raadsleden. Wethouder Butter nodigt in zijn reactie, 

de financieel specialisten van de fracties uit om in het 1e kwartaal van 2016 met hem te 

spreken over de systematiek van de begroting, het Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV) en over de vennootschapsbelasting. Wethouder Hefting geeft aan over het 

stopzetten van de uitvoering van het transitieplan Baanstede met de commissie nader te 

willen spreken, vooruitlopend op de behandeling in de commissievergadering van 1 

december. 

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

Commandeur reageren in tweede termijn. Hierbij worden geen amendementen ingediend 

en wordt aangegeven, dat het raadsvoorstel de instemming krijgt met stemverklaringen. 

Wethouder Butter geeft in zijn beantwoording in tweede termijn aan, dat schriftelijk zal 

worden geantwoord op de vraag van mevrouw Van Boven over het besluitvormings-

proces bij de uitvoering van de verrekenregels voor de ambtelijke samenwerking tussen 

Purmerend en Beemster. 

De voorzitter gaat hierna over tot besluitvorming. 
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De heer Schagen geeft aan, dat de leden van de fractie van de BPP instemmen met de 

programmabegroting met uitzondering van de subsidie voor Bibliotheek Waterland, gelet 

op de eerdere taakstellende bezuiniging van € 25.000. 

De heer Dings geeft aan dat de leden van de fractie van PvdA/GroenLinks instemmen 

met de programmabegroting met uitzondering van het voorstel voor het opstellen van 

een gemeentelijke monumentenlijst. 

De heer Groot geeft aan dat de leden van de fractie van D66 instemmen met de 

programmabegroting met uitzondering van de gehanteerde begrotingssystematiek met 

betrekking tot de vrijval van de onderhoudsvoorziening onderwijshuisvesting (€ 70.000). 

Mevrouw Van Boven geeft aan dat de leden van de fractie van VVD instemmen met de 

programmabegroting met uitzondering van het voorstel voor het opstellen van een 

gemeentelijke monumentenlijst. 

De heer Commandeur geeft aan dat de leden van de fractie van het CDA instemmen met 

de programmabegroting. 

De voorzitter stelt hierna vast, dat de raad de programmabegroting met algemene 

stemmen heeft aangenomen.  

 

11a. Motie vreemd aan de orde van de dag. 

De voorzitter geeft de indiener van de motie, de heer Dings het woord.  

De heer Dings geeft een korte toelichting op de motie. 

De heer Commandeur, de heer De Lange, mevrouw Segers en mevrouw Van Boven 

geven aan dat hun fracties deze motie ondersteunen. 

Op verzoek van het college schorst voorzitter hierna de vergadering voor 5 minuten. 

De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Hefting  

Wethouder Hefting geeft aan, dat het college, zoals de raad dat ook wil, grip wil houden 

op dit proces en om die reden het beoogde traject wil blijven volgen, waaronder het debat 

hierover in de commissievergadering van 1 december aan de hand van het raadsvoorstel 

van het college. De heer Dings staat niet afwijzend tegenover deze agendering voor het 

inhoudelijke debat hierover en als dit meerwaarde heeft.  

Op de vraag van de voorzitter geeft hij vervolgens aan de motie te handhaven. 

De voorzitter gaat hierna tot stemming over. De raad neemt de motie met algemene 

stemmen aan (12 voor, 0 tegen). 

 

De aangenomen motie luidt: 

 

“De raad van Beemster in vergadering bijeen op 10 november 2015. 

 

Constateert dat 

 

- Het dagelijks bestuur van BaanStede bij brief van 14 oktober 2015 de raden heeft 

geïnformeerd over het voorgenomen besluit het transitieproces te staken. 

- Het dagelijks bestuur heeft aangegeven voor 1 december 2015 van de 

gemeenteraden een zienswijze te willen ontvangen. 

- De brief duidelijk maakt dat nog veel moet worden uitgezocht, voordat de raad een 

weloverwogen besluit kan nemen. 

- Het dagelijks bestuur van BaanStede ook tijdens de regionale bijeenkomst van de 

verschillende gemeenteraden op 30 september 2015 hierover onvoldoende 

duidelijkheid heeft kunnen scheppen. 
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- De grote meerderheid van de aanwezigen op die bijeenkomst van alle 

gemeenteraden heeft aangegeven prijs te stellen op een nieuw regionaal overleg, 

nadat de verschillende raden door hun portefeuillehouders nader zijn geïnformeerd 

en voordat een zienswijze wordt gegeven. 

- Dat in het Noord-Hollands Dagblad van 6 november 2015 een bericht heeft gestaan 

dat de samenwerking op het gebied van de participatiewet en Baanstede zelfs geheel 

wordt stopgezet, doordat Zaanstad samen met Oostzaan en Wormerland de 

uitvoering van de participatiewet geheel concentreert rond een eigen Sociale Dienst 

en een eigen leer- en ontwikkelingsbedrijf. 

 

Overweegt dat: 

- Zeker met het oog op de onzekerheid die bij de mensen van BaanStede leeft van de 

verschillende gemeenteraden verwacht mag worden dat over een zo belangrijk 

onderwerp als het staken van het transitieproces zorgvuldig moet worden nagedacht 

en gesproken. 

- De wijze waarop het besluitvormingstraject nu vorm wordt gegeven daar onvoldoende 

recht aan doet.  

- Door de breuk in de samenwerking ook de vereiste gezamenlijke aanpak van de 

werkgeversdienstverlening in de lucht komt te hangen. 

- De raad zich met name nog geen goed beeld heeft kunnen vormen van de verschillen 

tussen het Zaanse model en het Purmerendse netwerkmodel. 

- De raad zich door het voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur en van 

Zaanstad overvallen voelt en een zorgvuldig genomen besluit belangrijker vindt dan 

een snel besluit. 

 

Spreekt uit: 

 

Dat het nu voorliggende besluitvormingsproces onvoldoende mogelijkheden biedt 

voor zorgvuldigheid. 

 

Draagt het college op: 

 

1. Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de samenwerking tussen de negen 

gemeenten van Zaanstreek Waterland op het gebied van de participatiewet, 

BaanStede en de werkgeversdienstverlening alsnog vlot te trekken en de raad over 

die bemoeienis te informeren. 

2. Namens de raad een brief te sturen aan het algemeen bestuur van BaanStede, 

waarin wordt medegedeeld dat de gemeenteraad van Beemster pas een zienswijze 

zal indienen als het besluitvormingsproces tenminste de volgende stappen heeft 

gekend: 

a. informatieverstrekking door portefeuillehouder in de commissie; 

b. overleg tussen de raadsleden van de regiogemeenten, te organiseren door de 

griffier i.o.m. (griffiers van) de deelnemende gemeenten; 

c. discussie in commissie op basis van een voorstel van het college;  

d. besluitvormende discussie in raad. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De fractie(s) van PvdA/GroenLinks” 
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12. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur. 

  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 1 december 2015 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 

 


