
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad 24 maart 2015                                          blz.  1 van 4 

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

24242424 maart  maart  maart  maart 2012012012015555, aanvang, aanvang, aanvang, aanvang 22 22 22 22.32.32.32.32    uuruuruuruur in in in in de raadzaal te Middenbeemster de raadzaal te Middenbeemster de raadzaal te Middenbeemster de raadzaal te Middenbeemster....    

 

Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:     

De heer H.N.G. Brinkman  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.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:Mede aanwezig:Mede aanwezig:Mede aanwezig:  

De heer G.H. Hefting wethouder BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

  

Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:     

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

De heer J.W.T. Smit D66 

 

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening. 

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

Er is een bericht van verhindering ingekomen van mevrouw Fidder en de heer Smit. 

Bij loting wordt bepaald, dat mevrouw Jonk in geval van hoofdelijke stemming het eerst haar stem 

moet uitbrengen. 

 

2.2.2.2. Vaststellen agenda.Vaststellen agenda.Vaststellen agenda.Vaststellen agenda.    

De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen. Aan de agenda worden de volgende A-punten 

toegevoegd: 

5a Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een melkstal 

op het perceel Zuiderweg 15 te Westbeemster. 

5b Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderpad naast nummer 13, met 

het doel om de bouw van een woning op dit perceel planologisch mogelijk te maken. 

5c Voorstel tot het wijzigen van de Verordening individuele inkomenstoeslag. 

U wordt voorgesteld de 1e wijziging van deze verordening vast te stellen.  

5d Consultatie over het concept voor de 1e wijziging van de begroting 2015 en de concept 

voor de kadernota 2016 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

5e Consultatie over het geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

5f Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Benonistraat en afdoening van 

zienswijzen. 

5g Voorstel tot het goedkeuren van het aanbestedingsdocument Accountantsdiensten 

Purmerend en Beemster 2015 en verder. 

 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad 24 maart 2015                                          blz.  2 van 4 

5h Voorstel tot het vaststellen van de methodiek voor de Tarievennota gemeentelijk vastgoed 

en het college op te dragen om verder in gesprek te gaan met partijen voor het realiseren 

van maatwerk. Tevens het voorstel om de sectoren verenigingssport, cultuur en welzijn uit 

te sluiten van de werking van de Wet Markt en Overheid en het voorstel om kennis te 

nemen van de brief van 11 maart 2015 van het college over de laatste stand van zaken 

Vastgoed en Accommodatiebeleid. 

 

3.3.3.3. InveInveInveInventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.ntarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.ntarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.ntarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4.4.4.4. Vaststellen van de besluitenlijst van Vaststellen van de besluitenlijst van Vaststellen van de besluitenlijst van Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van de vergadering van de vergadering van de vergadering van 3 maart 3 maart 3 maart 3 maart 2012012012015555....    

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5.5.5.5. AAAA----punten.punten.punten.punten.    

    

5a5a5a5a    Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een melkstal op Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een melkstal op Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een melkstal op Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een melkstal op 

het perceel Zuiderweg 15 te Westbeemsterhet perceel Zuiderweg 15 te Westbeemsterhet perceel Zuiderweg 15 te Westbeemsterhet perceel Zuiderweg 15 te Westbeemster. 

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

verklaring van geen bedenkingen voor dit geval niet vereist is.  

    

5b5b5b5b    Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderpad naast nummer 13, met het Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderpad naast nummer 13, met het Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderpad naast nummer 13, met het Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderpad naast nummer 13, met het 

doel om de bouw van een woning op dit perceedoel om de bouw van een woning op dit perceedoel om de bouw van een woning op dit perceedoel om de bouw van een woning op dit perceel planologisch mogelijk te maken.l planologisch mogelijk te maken.l planologisch mogelijk te maken.l planologisch mogelijk te maken.    

De raad besluit, overeenkomstig het voorstel, dit bestemmingsplan met de bijlagen gewijzigd 

vast te stellen en daarbij de zienswijze van Gedeputeerde Staten ongegrond te verklaren.   

    

5c5c5c5c    Voorstel tot het wijzigen van de VVoorstel tot het wijzigen van de VVoorstel tot het wijzigen van de VVoorstel tot het wijzigen van de Verordening individuele inkomenstoeslagerordening individuele inkomenstoeslagerordening individuele inkomenstoeslagerordening individuele inkomenstoeslag. 

De raad besluit de 1e wijziging van deze verordening vast te stellen.  

    

5d5d5d5d    Consultatie over het concept voor de 1Consultatie over het concept voor de 1Consultatie over het concept voor de 1Consultatie over het concept voor de 1eeee wijziging van de begroting 2015 en de concept voor  wijziging van de begroting 2015 en de concept voor  wijziging van de begroting 2015 en de concept voor  wijziging van de begroting 2015 en de concept voor 

de kadernota 2016 van de GGD Zaanstreekde kadernota 2016 van de GGD Zaanstreekde kadernota 2016 van de GGD Zaanstreekde kadernota 2016 van de GGD Zaanstreek----WaterlandWaterlandWaterlandWaterland....    

De raad besluit in te stemmen met de 1e begrotingswijzing en de kadernota voor 

kennisgeving aan te nemen. 

    

5e5e5e5e    Consultatie over het geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel ZaanstreekConsultatie over het geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel ZaanstreekConsultatie over het geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel ZaanstreekConsultatie over het geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek----Waterland van de Waterland van de Waterland van de Waterland van de 

Veiligheidsregio ZaanstreekVeiligheidsregio ZaanstreekVeiligheidsregio ZaanstreekVeiligheidsregio Zaanstreek----Waterland.Waterland.Waterland.Waterland.    

De raad besluit geen opmerkingen te maken en dit document voor kennisgeving aan te 

nemen. 

    

5f5f5f5f    Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Benonistraat en afdoening van Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Benonistraat en afdoening van Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Benonistraat en afdoening van Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Benonistraat en afdoening van 

zienswijzen.zienswijzen.zienswijzen.zienswijzen.    

Er wordt een stemverklaring afgelegd door mevrouw Segers namens de fractie van D66. 

Mevrouw Segers zegt dat haar fractie tegen dit voorstel stemt omdat dit plan de 

lintbebouwing aantast, er geen advies van het kwaliteitsteam is gevraagd en er op een 

andere wijze gebouwd zou kunnen en moeten worden.  

De voorzitter stelt hierna vast dat de raad, overeenkomstig het voorstel, besluit dit  

bestemmingsplan met de bijlagen gewijzigd vast te stellen, met de aantekening dat de leden 

van D66 tegen dit voorstel hebben gestemd. 

    

5g5g5g5g    Voorstel tot het goedkeuren van het aanbestedingsdocument AccountaVoorstel tot het goedkeuren van het aanbestedingsdocument AccountaVoorstel tot het goedkeuren van het aanbestedingsdocument AccountaVoorstel tot het goedkeuren van het aanbestedingsdocument Accountantsdiensten ntsdiensten ntsdiensten ntsdiensten 

Purmerend en Beemster 2015 en verder.Purmerend en Beemster 2015 en verder.Purmerend en Beemster 2015 en verder.Purmerend en Beemster 2015 en verder.    

De raad besluit dit aanbestedingsdocument goed te keuren.    
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5h5h5h5h    Voorstel tot het vaststellen van de methodiek voor de Tarievennota gemeentelijk vastgoed Voorstel tot het vaststellen van de methodiek voor de Tarievennota gemeentelijk vastgoed Voorstel tot het vaststellen van de methodiek voor de Tarievennota gemeentelijk vastgoed Voorstel tot het vaststellen van de methodiek voor de Tarievennota gemeentelijk vastgoed 

en het college op te dragen om verder in gesprek te gaaen het college op te dragen om verder in gesprek te gaaen het college op te dragen om verder in gesprek te gaaen het college op te dragen om verder in gesprek te gaan met partijen voor het realiseren n met partijen voor het realiseren n met partijen voor het realiseren n met partijen voor het realiseren 

van maatwerk.  van maatwerk.  van maatwerk.  van maatwerk.  TTTTevens het evens het evens het evens het voorstel om dvoorstel om dvoorstel om dvoorstel om de sectoren e sectoren e sectoren e sectoren ((((verenigingsverenigingsverenigingsverenigings----))))sport, cultuur en welzijn uit sport, cultuur en welzijn uit sport, cultuur en welzijn uit sport, cultuur en welzijn uit 

te sluiten van de werking van de Wet Markt en Overheid en het voorstel om te sluiten van de werking van de Wet Markt en Overheid en het voorstel om te sluiten van de werking van de Wet Markt en Overheid en het voorstel om te sluiten van de werking van de Wet Markt en Overheid en het voorstel om kennis te nemen kennis te nemen kennis te nemen kennis te nemen 

van de brief van 11 maart 2015 van hevan de brief van 11 maart 2015 van hevan de brief van 11 maart 2015 van hevan de brief van 11 maart 2015 van het college over de laatste stand van zaken Vastgoed t college over de laatste stand van zaken Vastgoed t college over de laatste stand van zaken Vastgoed t college over de laatste stand van zaken Vastgoed 

en Accommodatiebeleid.en Accommodatiebeleid.en Accommodatiebeleid.en Accommodatiebeleid.    

De raad besluit de methodiek van de Tarievennota vast te stellen en het college op te dragen 

om verder in gesprek te gaan met partijen voor het realiseren van maatwerk.  

De raad besluit de sectoren (verenigings-)sport, cultuur en welzijn uit te sluiten van de 

werking van de Wet Markt en Overheid door uit te spreken, dat deze sectoren economische 

activiteiten van algemeen belang leveren en dat het vragen van marktconforme huur door de 

gemeente aan deze sectoren derhalve eveneens uitgesloten is van de werking van Markt en 

Overheid. 

De raad neemt de brief van 11 maart 2015 van het college over de laatste stand van zaken 

Vastgoed en Accommodatiebeleid voor kennisgeving aan. 

    

Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----puntenpuntenpuntenpunten    

    

6.6.6.6. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Butter en Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Butter en Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Butter en Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Butter en 

ZeemanZeemanZeemanZeeman. 

De heer Vinke, de heer De Lange, de heer Commandeur, mevrouw Helder en de heer Groot 

reageren op het voorstel. Daarbij geven de heren De Lange en Commandeur en mevrouw Helder 

aan in te stemmen met dit voorstel. De heer Vinke geeft aan in te stemmen met een ontheffing 

voor wethouder Zeeman maar niet met een ontheffing voor wethouder Butter gezien het 

ontbreken een bijzondere reden. De heer Groot geeft aan de motivatie in beide gevallen niet 

deugdelijk te vinden. De voorzitter vraagt of behoefte is aan hoofdelijke stemming. Deze behoefte 

is er niet. De voorzitter stelt hierna vast, dat de raad besluit aan de wethouders Butter en Zeeman 

met ingang van 15 april 2015, voor de periode van een jaar, ontheffing te verlenen van het 

woonplaatsvereiste met de aantekening, dat de leden van D66 en PvdA/GroenLinks tegen dit 

voorstel hebben gestemd. 

 

7.7.7.7. Voorstel om kennis te nemen van de gewijzigde inzameling per 1 Voorstel om kennis te nemen van de gewijzigde inzameling per 1 Voorstel om kennis te nemen van de gewijzigde inzameling per 1 Voorstel om kennis te nemen van de gewijzigde inzameling per 1 april 2015 voor plastics, april 2015 voor plastics, april 2015 voor plastics, april 2015 voor plastics, 

flessenglas en papier, om in te stemmen met het invoeren van een brengsysteem van plastics flessenglas en papier, om in te stemmen met het invoeren van een brengsysteem van plastics flessenglas en papier, om in te stemmen met het invoeren van een brengsysteem van plastics flessenglas en papier, om in te stemmen met het invoeren van een brengsysteem van plastics 

gedurende een jaar als proef inclusief monitoring gedurende een jaar als proef inclusief monitoring gedurende een jaar als proef inclusief monitoring gedurende een jaar als proef inclusief monitoring van tevredenheid van inwoners en de van tevredenheid van inwoners en de van tevredenheid van inwoners en de van tevredenheid van inwoners en de 

ingezamelde hoeveelheid en om een kingezamelde hoeveelheid en om een kingezamelde hoeveelheid en om een kingezamelde hoeveelheid en om een krediet van rediet van rediet van rediet van € 27.00€ 27.00€ 27.00€ 27.000 beschikbaar te stellen voor de 0 beschikbaar te stellen voor de 0 beschikbaar te stellen voor de 0 beschikbaar te stellen voor de 

aanschaf van negen bovengrondse wijkpark containers voor de inzameling van flessenglas en aanschaf van negen bovengrondse wijkpark containers voor de inzameling van flessenglas en aanschaf van negen bovengrondse wijkpark containers voor de inzameling van flessenglas en aanschaf van negen bovengrondse wijkpark containers voor de inzameling van flessenglas en 

papierpapierpapierpapier. 

Mevrouw Jonk, de heer Commandeur, mevrouw Van Boven, de heer Groot en de heer Dings 

reageren op het voorstel. Wethouder Zeeman beantwoordt de vragen.  

De voorzitter stelt vast, dat de raad kennis heeft genomen van de gewijzigde inzameling per 1 

april 2015 voor plastics, flessenglas en papier en ermee instemt om een brengsysteem voor 

plastic gedurende een jaar als proef in te voeren inclusief monitoring van tevredenheid van 

inwoners en de ingezamelde hoeveelheid.  

De raad besluit een krediet van € 27.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van vijf 

bovengrondse containers voor flessenglas en vier bovengrondse containers voor papier. 

 

8.8.8.8. InInInIngekomen stukkengekomen stukkengekomen stukkengekomen stukken    

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

- De brief van 10 februari 2015 van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam over 

het besluit van het Rijk om de Wgr-plus status per 1 januari 2015 in te trekken en over het 

convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer. 
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- De brief van 17 februari 2015 van het college waarmee u het Uitvoeringsprogramma 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2015 en het Uitvoeringsprogramma 

2015 van de Omgevingsdienst IJmond ter kennisname is toegezonden. 

- De brief van 4 maart 2015 van wethouder Zeeman over de stand van zaken in zaak “Principe 

uitspraak woningbouw, Jisperweg 68, familie Oudshoorn”. 

 
9.9.9.9. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.    

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

10.10.10.10. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene 

besturen van openbare libesturen van openbare libesturen van openbare libesturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van chamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van chamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van chamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen.de Wet gemeenschappelijke regelingen.de Wet gemeenschappelijke regelingen.de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

De heer Dings doet verslag van regioraadsvergadering van 17 maart 2015 van de Stadsregio 

Amsterdam en doet daarbij een oproep aan de fracties en de wethouder om vooroverleg te 

hebben over de lijnennetvisie waarover besluitvorming zal plaatsvinden in de 

regioraadsvergadering van 28 april 2015. Afgesproken wordt om dit zo te organiseren. 

 

11.11.11.11. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 28 april 2015 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek   M. Timmerman 


