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

gehouden op dinsdag 8 september 2015, aanvang 22.05 uur, in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

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

De heer A.B. Visser  loco-griffier 

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

De heer N.C.M. de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen 

Mevrouw I. Fidder-Langerijs 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg 

BPP 

BPP (t/m agendapunt 6) 

BPP (vanaf agendapunt 8) 

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:   

M. Timmerman  griffier 

  

1. Opening. 

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

Bij loting wordt bepaald, dat de heer Smit 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 wordt als punt 12 toegevoegd een door de fracties van BPP, CDA en  

PvdA/GroenLinks ingediende motie vreemd aan de orde van de dag over Hulp aan 

Vluchtelingen. 

Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd: 

5a Voorstel verlenen planologische medewerking aan een tussenbouw en de bouw 

van een wagenberging op perceel Zuiderweg 33a Zuidoostbeemster 

5b Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap 

Zaanstreek-Waterland (Baanstede). 

5c Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland 

5d Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland 
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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 30 juni 2015. 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan een 

tussenbouw en de bouw van een wagenberging op perceel Zuiderweg 33a 

Zuidoostbeemster 

  De raad besluit planologisch medewerking te verlenen aan het aan elkaar bouwen 

van de bestaande stal en veldschuur (tussenstuk) en een wagenberging op het 

perceel Zuiderweg 33a te Zuidoostbeemster en te verklaren dat een verklaring van 

geen bedenkingen voor dit geval niet vereist is.  

  

5b. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap 

Zaanstreek-Waterland (Baanstede). 

De raad besluit in te stemmen met de noodzakelijke wijzigingen in de 

gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland 

(Baanstede), zoals deze zijn voorgelegd door het algemeen bestuur van Baanstede 

en met één aanvullende wijziging in de definities in artikel 1. 

Deze wijziging luidt om in artikel 1, onder lid o op te nemen “Het exploitatiesaldo, het 

saldo dat overblijft na aftrek van de door de gemeenten overgedragen middelen uit 

de integratie uitkering sociaal domein bedoeld voor de WSW en na aftrek van de op 

basis van artikel 37, a tot en met b, berekende gemeentevergoedingen”.  

   

5c. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling  GGD Zaanstreek-Waterland  

  De raad besluit in te stemmen met de noodzakelijke wijzigingen in de 

gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland zoals deze zijn 

voorgelegd door het algemeen bestuur van de GGD. 

 

5d. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de IGGD 

Zaanstreek-Waterland  

  De raad besluit de  begroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling GGD 

Zaanstreek-Waterland zonder opmerkingen aan te nemen en de zienswijze zoals 

verwoord in bij dit besluit behorende brief op de begroting vast te stellen.  

 

6. Afscheid van het raadslid mevrouw I. Fidder-Langerijs. 

De voorzitter spreekt mevrouw Fidder toe, die afscheid neemt als raadslid en overhandigt        

haar namens de raad bloemen. Namens de fractie van de BPP wordt mevrouw Fidder        

toegesproken door de heer De Lange. 

 

6a. Voorstel tot het benoemen van 3 leden van een onderzoekscommissie voor het 

onderzoeken van de geloofsbrieven van mevrouw I.L. Bregman-Middelburg. 

De voorzitter stelt voor om de commissie van onderzoek als volgt samen te stellen: de 

heer Groot (voorzitter), mevrouw Helder (lid) en de heer De Wildt (lid).  

De raad benoemt hen bij acclamatie.  
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De voorzitter schorst de vergadering. De leden van de commissie van onderzoek en de 

loco-griffier verlaten de raadzaal.  

De voorzitter heropent de vergadering nadat de commissie en de loco-griffier zijn 

teruggekeerd in de raadzaal. 

7. Voorstel tot het benoemen van mevrouw I.L. Bregman-Middelburg tot lid van de 

gemeenteraad. 

Over het onderzoek van de geloofsbrief geeft de voorzitter het woord aan de heer Groot. 

De heer Groot brengt namens de commissie van onderzoek het volgende verslag uit: 

“Op 18 augustus 2015 is mevrouw I.L. Bregman-Middelburg benoemd tot lid van de 

gemeenteraad. De commissie rapporteert de raad, dat zij bovengenoemde bescheiden 

heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de 

Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot haar toelating als lid 

van de gemeenteraad.” 

De raad besluit conform het advies van de commissie. 

De voorzitter neemt vervolgens de eed af. Mevrouw Bregman spreekt uit “Zo waarlijk 

helpe mij God Almachtig!”. Vervolgens feliciteert de voorzitter mevrouw Bregman met 

haar benoeming en toelating. Hierna neemt zij samen met de heer De Lange de 

felicitaties van de andere leden en de wethouders in ontvangst en neemt vervolgens 

zitting aan de raadstafel. 

 

8. Voorstel tot het benoemen van de heer W.J. Twisk tot plaatsvervangend lid van de 

raadscommissie (commissielid). 

De raad besluit (bij acclamatie) de heer W.J. van Twisk met ingang van 8 september 

2015 te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadscommissie (commissielid). 

 

Hierna wordt de integriteitsverklaring getekend door de heer Van Twisk met mede 

ondertekening van de voorzitter en mevrouw Van Boven, fractievoorzitter van de VVD. 

 

De voorzitter feliciteert de heer Van Twisk met zijn benoeming. 

 

9. Ingekomen stukken 

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

- De brief d.d. 17 juni 2015 van het college als nadere beantwoording op de vraag van 

mevrouw Jonk over welke materialen de scholen beschikken in de brede zin om de 

jeugd besef en verantwoordelijkheid over het werelderfgoed De Beemster te kunnen 

meegeven. 

- De door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op 1 mei 2015 vastgestelde 

jaarstukken.  

- De brief d.d. 24 juni 2015 van het college over de voortgang van het proces 

aansluiting jeugdzorg – onderwijs en de implementatie van het 

schoolmaatschappelijk werk plus (SMW+). 

- De brief d.d. 25 juni 2015 van de gemeente Zeevang met de mededeling dat de 

gemeenteraad van Zeevang de door uw raad op 19 mei 2015 aangenomen motie 

met betrekking tot de transitie van Baanstede, heeft onderschreven. 
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- De brief d.d. 26 juni 2015 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met de 

mededeling, dat er geen aanleiding is om de gemeente voor 2015 onder preventief 

toezicht te brengen. 

- De brief d.d. 29 juni 2015 van het college over de voortgang van de herindicaties 

Hulp bij het Huishouden (HbH) en (voormalige) AWBZ cliënten (uitvoering WMO). 

- De brief d.d. 29 juni 2015 van het college waarmee de door het college vastgestelde 

beleidsnotitie social return bij inkoop Zaanstreek-Waterland ter kennisname aan de 

raad wordt aangeboden.  

- De door het Recreatieschap Twiske-Waterland op 18 juni 2015 vastgestelde 

jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015 en programmabegroting 2016.  

- De door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op 26 juni 2015 vastgestelde 

begroting 2016.  

- Het op 1 juli 2015 ontvangen jaarverslag 2014 van de Welstandscommissie Beemster 

(voor kennisgeving aangenomen in afwachting van het nog komende verslag van het 

college). 

- Het jaarverslag 2014 van de Omgevingsdienst IJmond. 

- De brief d.d. 6 juli 2015 van het college waarbij de raad met onderliggende stukken 

(overeenkomst en begroting) wordt geïnformeerd over de samenwerkingsovereen-

komst Regionaal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland. 

- De brief d.d. 7 juli 2015 van het college over de meicirculaire 2015 van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gevolgen hiervoor voor de 

uitkeringen uit het gemeentefonds voor Beemster. 

- De op 10 juli 2015 van het Recreatieschap Twiske-Waterland ontvangen concept 

Herijking visie Twiske waarbij de gelegenheid wordt gegeven om hierop voor 1 

oktober 2015 te reageren. 

- De brief d.d. 17 juli 2015 van het college waarbij desgevraagd nadere informatie is 

gegeven over de inrichting van de vof De Beemster Compagnie en de verdeling van 

bevoegdheden.  

- De brief d.d. 3 augustus 2015 van het college over de voortgang bij de uitvoering van 

de op 9 juni 2015 aangenomen motie met betrekking tot de cliëntenraad voor de drie 

decentralisatie. 

- De brief d.d. 14 augustus 2015 van het college als beantwoording van de vraag van 

mevrouw Van Boven naar het standpunt van wethouder Hefting op de visie die door 

de directeur van Baanstede in de media is neergelegd. 

- Het door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vastgestelde Regionaal 

Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2015-2018. Dit document is door uw raad in de 

vergadering van 24 maart 2015 behandeld 

 

De heer Schagen merkt bij het laatste ingekomen stuk (het Regionaal Risicoprofiel) op 

dat de toename van het aantal vliegbewegingen boven Beemster in de beleving van 

ingezetenen van Beemster een risico is, die thuis hoort in dit plan. Dit risico is in dit 

document niet benoemd. 

Mevrouw Segers deelt bij het jaarverslag van de Welstandscommissie mede, dat haar 

fractie overweegt over dit onderwerp een initiatiefvoorstel in te dienen. 

 

10. Mededelingen. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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11. 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 mededelingen over een bijeenkomst met de MRA op 20 augustus.         

Er komen voorstellen naar de raad hoe verder met de MRA in de toekomst. 

 

12. Motie vreemd aan de orde van de dag over Hulp aan Vluchtelingen. 

De heer Schagen dient namens BPP, CDA en PvdA/GroenLinks de volgende motie in en 

leest die voor: 

 

De raad van gemeente Beemster in vergadering bijeen op 8 september 2015; 

Overwegende  dat: 

 

1. Er een acuut huisvestingsprobleem dreigt voor duizenden vluchtelingen welke de 

huidige capaciteit van het COA te boven gaat; 

2. Hierdoor geen menswaardige eerste opvang kan worden gegeven zonder hulp van 

alle geledingen in de samenleving; 

3. Er met hulp aan vluchtelingen geen definitieve vestiging of woningen worden of 

kunnen worden geclaimd; 

4. De coördinatie ligt en blijf liggen bij de daartoe van wetswegen belaste organen; 

5. Er door de staatssecretaris reeds een beroep is gedaan op alle gemeenten; 

6. Inventarisatie van mogelijkheden daartoe het proces van onderaf kan bevorderen; 

7. Daarom ruimhartig hulp te bieden. 

  

Roept het College van burgemeester en wethouders van Beemster op: 

  

 Onderzoek op korte termijn de mogelijkheden van de gemeente om vluchtelingen op 

te vangen, welke locaties daarvoor geschikt zijn of kunnen worden gemaakt, hoeveel 

mensen er terecht kunnen en op welke termijn; 

 De uitkomst van het onderzoek voor te leggen aan het Centrum Orgaan Opvang 

Asielzoekers (COA), waarna als de opvangplekken geschikt zijn nadere afspraken 

kunnen worden gemaakt tot plaatsing; 

 Als daar versnelt een raad brede afspraak over invulling nodig is, daartoe extra 

raadsvergaderingen te plannen; 

 Ook in deze inventarisatie te betrekken de mogelijkheden die bedrijven en burgers 

kunnen bieden; 

 Daartoe procesafspraken te maken met het ministerie zodat een en ander op de 

meest voortvarende wijze vorm wordt gegeven; 

 De communicatie met burger over dit onderwerp hoge prioriteit te geven. 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 

 

De heer Groot vindt de motie overbodig nu de burgemeester dit onderwerp reeds 

adequaat heeft opgepakt. Mevrouw Van Boven stelt dat de VVD de motie op dit moment 

niet steunt. Dit om geen verstoring te krijgen van het proces die de regering momenteel 

volgt en omdat onvoldoende gelegenheid is geweest voor beraad met de achterban. 

De heer Commandeur en de heer Dings zien bij dit onderwerp wel een rol weggelegd 

voor de gemeente. 
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Hierna schorst de voorzitter de vergadering op verzoek van het college. 

De voorzitter heropent te vergadering en geeft aan dat het college de strekking van de 

motie ziet als een steun voor de reeds lopende aanpak. Het proces voor de uitvoering 

hiervan zal onderwerp van nader gesprek met de raad moeten zijn, te beginnen met het 

raadspresidium.  

Op de vraag van de heer Commandeur stelt de heer Schagen, dat de wijze waarop het 

college de motie wil uitvoeren, beantwoord aan het signaal die met de motie wordt 

gegeven. 

De voorzitter brengt de motie in stemming.  

De motie wordt aangenomen met 8 stemmen voor (BPP, CDA  en PvdA/GroenLinks) en 

5 stemmen tegen (D66 en VVD).  

De heer Smit legt een stemverklaring af. De heer Smit begrijpt de motie vanuit menselijk 

oogpunt maar steunt die niet. In een democratie behoort de opvang van vluchtelingen 

een vrijheidskeuze te zijn van burgers en mag niet opgedrongen worden door de media 

en de overheid. Mevrouw Segers legt eveneens een stemverklaring af. Mevrouw Segers 

stelt tegen de motie te hebben gestemd omdat haar inziens alleen via een regionale 

aanpak kwalitatief goede opvang kan worden gerealiseerd. 

13. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.  

  

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 29 september 2015 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


