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

gehouden op dinsdag 20 oktober 2015, aanvang 21.30 uur, in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

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

De heer M. Timmerman  griffier 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

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

De heer N.C.M. de Lange 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 (bij punt 5f t/m 10) 

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:   

De heer L.J.M. Schagen BPP 

  

1. Opening. 

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

Bij loting wordt bepaald, dat heer Groot in geval van hoofdelijke stemming het eerst zijn 

stem moet uitbrengen. 

De voorzitter meldt de afwezigheid van de heer Schagen en de komst wellicht nog van 

mevrouw Segers. 

  

2. Vaststellen agenda. 

De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.  

Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd: 

5c Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderweg 55. 

5d Voorstel voor de behandeling van het evaluatierapport Groenkwaliteit en 

onderhoudsplan Beemster. 

5e Voorstel tot het bespreken van de 1e tussenrapportage over de uitvoering van de 

programmabegroting 2015 en tot het bijstellen van de begroting. 

5f Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot de 1e wijziging van de 

verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Beemster 2014. 

5g Voorstel tot het instellen van een gezamenlijke rekenkamercommissie met de 

gemeente Purmerend 
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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 29 september 2015. 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a Voorstel tot het benoemen van het plaatsvervangend lid voor de regioraad van 

de Stadsregio Amsterdam. 

 De raad besluit mevrouw Jonk-de Lange te benoemen tot plaatsvervangend lid als 

opvolgster van mevrouw Fidder-Langerijs. 

 

5b Voorstel tot het benoemen van leden voor de commissie op grond van de 

Verordening vertrouwenscommissie 2014. 

 De raad besluit tot nader order te bepalen, dat elk functioneringsgesprek met de 

burgemeester wordt gehouden door een commissie bestaande uit de fractievoorzitters 

met ambtelijke ondersteuning van de griffier. 

 

5c Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderweg 55. 

 De raad besluit dit bestemmingsplan vast te stellen. 

  

5d Voorstel voor de behandeling van het evaluatierapport Groenkwaliteit en 

onderhoudsplan Beemster. 

 De raad besluit voor dit moment kennis te nemen van het rapport en in te stemmen 

met de vervolgprocedure voor dit evaluatieproces.  

  

5e Voorstel tot het bespreken van de 1e tussenrapportage over de uitvoering van 

de programmabegroting 2015 en tot het bijstellen van de begroting. 

 De heer Groot legt een stemverklaring af. De heer Groot stelt dat hij tegenstemt 

omdat niet al zijn vragen zijn beantwoord en er voor hem nog onduidelijkheden zijn. 

De heer Smit geeft aan, dat hij ook tegenstemt om dezelfde redenen. 

De voorzitter stelt hierna vast, dat de raad besluit in te stemmen met de 1e 

tussenrapportage en de programmabegroting 2015 op deze rapportage bij te stellen 

met de aantekening, dat de leden van de fractie van D66 tegen dit voorstel hebben 

gestemd.. 

  

5f Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot de 1e wijziging van de 

verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Beemster 

2014. 

 De raad besluit deze wijzigingsverordening vast te stellen. 

  

5g Voorstel tot het instellen van een gezamenlijke rekenkamercommissie met de 

gemeente Purmerend. 

 De raad besluit tot het instellen van deze gezamenlijke rekenkamercommissie en 

hiervoor de verordening rekenkamercommissie Purmerend-Beemster 2015 vast te 

stellen. 
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6. Voorstel om in te stemmen met het voorstel voor de toekomstige vorm van het 

bibliotheekwerk in Beemster. 

De voorzitter geeft als eerste het woord aan de heer Vinke.  

Hierna reageren de heer Vinke, de heer Groot, mevrouw Helder, de heer Commandeur, 

de heer De Lange en mevrouw Jonk op het voorstel. 

Mevrouw Helder dient bij haar betoog namens haar fractie een amendement in die wordt 

gesteund door de fracties van D66 en PvdA/GroenLinks. Zij leest het amendement voor, 

luidende: 

 

“Gelezen het voorstel van het college , 

 

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde 

voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 

2010. 

 

Overwegende, dat het niet wenselijk is om te bezuinigen op de CD/DVD collectie  

(€ 2.500) en het collectiebudget (€ 2.000). 

 

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging ten opzichte van het 

voorgestelde raadsbesluit vast te stellen: 

 

In te stemmen met een structurele bezuiniging ter hoogte van € 5.000 (technische 

bezuiniging huur) op de subsidie aan Bibliotheek Waterland met ingang van 2016.  

De maximale subsidie is dan € 143.008. 

 

De fractie van VVD, D66 en PvdA/GroenLinks.” 

 

Wethouder Zeeman reageert kort op hetgeen is ingebracht. 

Voor de tweede termijn geeft de voorzitter eerst het woord aan de indienster van het 

amendement, mevrouw Helder. 

In de tweede termijn debatteren mevrouw Helder, de heer De Lange, de heer Vinke, de 

heer Groot, de heer Commandeur en mevrouw Jonk.  

De voorzitter stelt hierna vast, dat de wethouder geen behoefte heeft aan een tweede 

termijn en gaat over tot besluitvorming. 

De raad besluit het amendement aan te nemen.  

Voor stemmen de leden van D66, PvdA/GroenLinks en VVD (7 stemmen voor) en tegen 

stemmen de leden van BPP en CDA (5 stemmen tegen). 

De voorzitter brengt hierna het geamendeerd voorstel in stemming. 

De raad besluit tot het geamendeerd voorstel met  de aantekening, dat de fracties van 

BPP en CDA tegen dit voorstel hebben gestemd. 

De heer De Lange legt hierbij een stemverklaring af. De heer De Lange stelt dat zijn 

fractie tegenstemt mede gezien het feit, dat het college niet heeft gereageerd op de 

handreiking die in deze vergadering door mevrouw Jonk is gedaan om het voorstel voor 

de huisvestingsmogelijkheden vooruitlopend op de behandeling van de kadernota 2017 

aan de raad voor te leggen, zodat het besluit geeffectueerd kan zijn voor 1 januari 2017. 

 

7. Ingekomen stukken 

      De raad besluit het navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 
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- De brief d.d. 24 september 2015 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

waarin dank wordt uitgesproken en informatie wordt gegeven over het proces voor de 

realisatie van crisisnoodopvang voor vluchtelingen. 

- De brief d.d. 29 september 2015 van wethouder Hefting als beantwoording van 

vragen vanuit de raadscommissievergadering van 8 september 2015. 

- De brief d.d. 22 september 2015 van het college waarbij een overzicht wordt gegeven 

van de ontwikkelingen bij de transitie van het werkvoorzieningsschap BaanStede, op 

het moment van uitgaan van deze brief. 

- De brief d.d. 30 september 2015 van het dagelijks bestuur van BaanStede over de 

stand van zaken bij de transitie van het werkvoorzieningsschap.  

 

8. Mededelingen. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9. 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. 

De heer Dings doet verslag van de MRA bijeenkomst van 7 oktober 2015 

(Metropoolregio Amsterdam). Hij wijst op het belang om goed de vinger aan de pols te 

houden bij de onderwerpen die in de MRA worden besproken. 

 

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 

  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 10 november 2015 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 

 


