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

gehouden op dinsdag 29 september 2015, aanvang 22.25 uur, in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

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

De heer M. Timmerman  griffier 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

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 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:   

De heer J.C. de Wildt CDA 

  

1. Opening. 

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

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

eerst zijn stem moet uitbrengen. 

  

2. Vaststellen agenda. 

De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.  

Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd: 

5a Voorstel om in te stemmen met de zienswijze op de conceptvisie van het 

recreatieschap Twiske-Waterland op het Twiske. 

5b Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan 10 showtuinhuizen 

op het perceel Purmerenderweg 43 te Zuidoostbeemster. 

5c Voorstel om in te stemmen met het Uitvoeringsplan Duurzaamheid  2015 – 2018. 

 

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 8 september 2015. 

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

 

5a Voorstel om in te stemmen met de zienswijze op de conceptvisie van het 

recreatieschap Twiske-Waterland op het Twiske. 

 De raad besluit de zienswijze vast te stellen met inachtneming van de toegezegde  

aanscherping daarvan..  

 

5b Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan 10 

showtuinhuizen op het perceel Purmerenderweg 43 te Zuidoostbeemster. 

 De raad besluit hieraan planologisch medewerking te verlenen en te verklaren dat 

een verklaring van geen bedenkingen voor dit geval niet vereist is.  

 

5c Voorstel om in te stemmen met het Uitvoeringsplan Duurzaamheid  2015 – 

2018. 

 De raad besluit het Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 – 2018 vast te stellen met 

inachtneming van voorgestelde financiering hiervan. 

 

6. Voorstel met betrekking tot de cliëntenparticipatie in het sociaal domein. 

Mevrouw Segers, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk en de 

heer Vinke reageren op het voorstel. Mevrouw Segers dient daarbij namens haar fractie 

een amendement in die wordt gesteund door de fractie van 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 

1. Zorgverleners niet namens cliënten kunnen spreken, omdat zij zelf zorg verlenen en 

onderwerp van het advies kunnen zijn 

2. De adviesraad Sociaal Domein een adviesorgaan is voor het college en de raad en 

vanuit die rol zowel het college als de raad adviseert 

3. De adviezen van de adviesraad, namens de cliënten, openbaar zijn en door raad en 

cliënten gelezen moeten kunnen worden 

4. Het college geen selectie toepast op de informatie die verstrekt wordt aan de 

adviesraad, maar ervoor zorg draagt dat alle relevante en beschikbare informatie 

wordt gegeven aan de leden van de adviesraad. De leden selecteren zelf wat zij wel 

of niet van belang achten om een advies uit te brengen. 

 

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

 

Titel 

De verordening heet: "Verordening adviesraad Sociaal Domein Beemster 2015". Deze 

naam wordt ook zo aangepast in artikel 9. 
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Artikel 2.1 

De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college en de raad 

over bestaande gemeentelijke regelgeving beleid en plannen, over voorstellen tot nieuw 

dan wel te wijzigen van gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen, over concept-

evaluaties en over uitvoering van beleid en regelgeving op het terrein van het Sociaal 

Domein.  

 

Artikel 2.6 

Adviezen van de adviesraad zijn openbaar en worden gepubliceerd. 

 

Artikel 3.3d 

De leden van de adviesraad mogen geen lid zijn van de gemeenteraad, het college of 

werkzaam zijn bij de gemeente Beemster, Purmerend of een zorgverlener. 

 

Artikel 5.1c 

De zinsnede ‘voor zover het college dat nodig acht’ wordt gewijzigd in:  

zorgt het college ervoor dat aan de adviesraad alle informatie verstrekt wordt die relevant 

en beschikbaar is.” 

 

De voorzitter stelt, dat een advisering aan zowel het college en de raad in het duale 

stelsel niet kan. Gelet op de wet, die het instellen van de adviesraad eist, is de 

commissie (alleen) een adviesorgaan van het college. 

Wethouder Hefting reageert op het amendement en stelt daarbij oog te hebben voor de 

met dit amendement benoemde aandachtspunten, maar ontraadt het aannemen hiervan. 

Uit de tweede termijn blijkt dat het amendement alleen steunt vindt bij de indieners. 

De heer Vinke vraagt om een schorsing. De voorzitter schorst te vergadering voor enkele 

minuten. De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Vinke. 

Het debat wordt daarmee vervolgd. Wethouder Hefting reageert daarbij op de punten die 

in de tweede termijn zijn ingebracht en geeft aan, dat het college 3 vanuit de raad 

bepleite aanpassingen wil doorvoeren in de verordening. De voorzitter vraagt mevrouw 

Segers of zij hiermee nog het amendement in stemming wil brengen. Mevrouw Segers 

antwoordt dat zij het amendement intrekt. 

De voorzitter gaat hierna over tot besluitvorming en geeft daarbij aan, dat wordt 

voorgesteld om de aangeboden verordening als volgt te wijzen:  

1. De titel van de verordening is “Verordening adviesraad Sociaal Domein Beemster 

2015” (en dit wordt ook zo aangepast in artikel 9). 

2. Aan artikel 2, lid 1 wordt toegevoegd “en over uitvoering van beleid en regelgeving”. 

3. In artikel 2, lid 1 wordt het woord “van” geschrapt. 

 

De raad stemt hierna in met het instellen van een adviesraad voor het sociaal domein en 

dat de financiële kaders inclusief het dekkingsvoorstel later voor besluitvorming aan de 

raad worden voorgelegd. De raad stelt de verordening vast inclusief de 3 benoemde 

wijzigingen.  

 

7. Ingekomen stukken 

      De raad besluit het navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 
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- De brief d.d. 18 augustus 2015 van het college waarbij de gegeven reactie op het 

concept Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2016 – 2020 met onderliggende 

stukken ter kennisname aan de raad wordt toegezonden.  

- De brief d.d. 21 augustus 2015 van het college als beantwoording van vragen (van 30 

juni 2015) van de fractie van D66 inzake leerlingenprognoses, het Emovo rapport van 

de GGD en voortijdige schoolverlaters. 

- De brief d.d. 21 augustus 2015 van het college als beantwoording van de vraag (van 

30 juni 2015) van de fractie van D66 inzake de zelftest van de VNG voor privacy 

gevoelige dossiers. 

- De brief d.d. 24 augustus 2015 van het college waarbij de passages uit de Nota van 

Antwoord, die betrekking hebben op de door Beemster ingebrachte zienswijze op het 

ontwerp Programma Aanpak Stikstof, ter kennisname aan de raad zijn toegezonden.  

- De brief d.d. 8 september 2015 van het college waarmee de raad wordt geïnformeerd 

over de vaststelling van de (regionale) beleidsregels urgentie (Huisvestingswet). 

- De brief d.d. 8 september 2015 van de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie 

van de OCW waarmee de raad wordt geïnformeerd over de openbaarwording van het 

landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2014 (met als uitkomst, dat 

gemeenten en GGD’s steeds beter toezicht houden op kinderopvang). 

- De brief d.d. 16 september 2015 van het college waarmee de raad wordt 

geïnformeerd over de voortgang van het woningbouwplan De Keyer, deelplan 2. 

 

8. Mededelingen. 

Mevrouw Van Boven deelt mede, dat na raadpleging van (VVD) achterban, haar fractie 

blijft bij het (afwijzende) standpunt over de motie vreemd aan de orde van de dag “Hulp 

aan Vluchtelingen” zoals die op 8 september 2015 door de raad is aangenomen. 

  

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. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.…… 

 

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur.  

  

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 20 oktober 2015 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 

 


