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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     

19 mei 19 mei 19 mei 19 mei 2012012012015555, aanvang, aanvang, aanvang, aanvang 21.05  21.05  21.05  21.05 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:     

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: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 

 

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.  

  

Bij loting wordt bepaald, dat mevrouw Van Boven 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 het oprichten van een 

woning op het perceel Jisperweg 16 te Noordbeemster. 

5b Voorstel tot het verlenen van ontslag, benoeming en herbenoeming van leden van de 

welstandscommissie. 

5c Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van het 

werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). 

5d Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van de GGD Zaanstreek-

Waterland. 

5e Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser Rijperweg 112. 

5f Voorstel om in te stemmen met de ontwerpstukken van de jaarrekeningen 2014, de 

begrotingswijzigingen 2015 en de programmabegroting 2016 van Recreatieschap Twiske-

Waterland. 

5g Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Veiligheidsregio 
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Zaanstreek-Waterland. 

5h Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Stadsregio Amsterdam. 

5i Voorstel om in te stemmen met de 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Stadsregio Amsterdam. 

 

3.3.3.3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de gInventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de gInventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de gInventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.riffier gemelde zaken.riffier gemelde zaken.riffier gemelde zaken. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4.4.4.4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 april 228 april 228 april 228 april 2010101015555....    

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

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

    

5a5a5a5a    Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het oprichten van een woning aan het oprichten van een woning aan het oprichten van een woning aan het oprichten van een woning 

op het perceel Jisperweg 16 te Noordbeemster.op het perceel Jisperweg 16 te Noordbeemster.op het perceel Jisperweg 16 te Noordbeemster.op het perceel Jisperweg 16 te Noordbeemster.    

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 verlenen Voorstel tot het verlenen Voorstel tot het verlenen Voorstel tot het verlenen van ontslag, benoeming en herbenoeming van leden van de van ontslag, benoeming en herbenoeming van leden van de van ontslag, benoeming en herbenoeming van leden van de van ontslag, benoeming en herbenoeming van leden van de 

welstandscommissie.welstandscommissie.welstandscommissie.welstandscommissie.    

De voorzitter stelt vast, dat er geen behoefte is aan een schriftelijke stemming.  

De raad besluit de voorgestelde leden bij acclamatie te (her)benoemen en het voorgestelde 

ontslag te verlenen. 

    

5c5c5c5c    Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van het Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van het Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van het Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van het 

werkvoorzieningsschap Zaanstreekwerkvoorzieningsschap Zaanstreekwerkvoorzieningsschap Zaanstreekwerkvoorzieningsschap Zaanstreek----Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).    

De raad besluit in te stemmen met de ontwerp jaarrekening. 

    

5d5d5d5d    Voorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekenVoorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekenVoorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekenVoorstel om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2014 van de GGD Zaanstreeking 2014 van de GGD Zaanstreeking 2014 van de GGD Zaanstreeking 2014 van de GGD Zaanstreek----

WaterlandWaterlandWaterlandWaterland.    

De raad besluit in te stemmen met de ontwerp jaarrekening. 

    

5e5e5e5e    Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser Rijperweg 112Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser Rijperweg 112Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser Rijperweg 112Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser Rijperweg 112. 

De raad besluit de nota van beantwoording op de ingebrachte zienswijze vast te stellen, het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en voor dit specifieke plan geen apart 

exploitatieplan vast te stellen.    

    

5f5f5f5f    Voorstel om in te stemmen met de ontwerpstukken van de jaarrekeningen 2014, de Voorstel om in te stemmen met de ontwerpstukken van de jaarrekeningen 2014, de Voorstel om in te stemmen met de ontwerpstukken van de jaarrekeningen 2014, de Voorstel om in te stemmen met de ontwerpstukken van de jaarrekeningen 2014, de 

begrotingswijzigingen 2015 en de progrbegrotingswijzigingen 2015 en de progrbegrotingswijzigingen 2015 en de progrbegrotingswijzigingen 2015 en de programmabegroting 2016 van Recreatieschap Twiskeammabegroting 2016 van Recreatieschap Twiskeammabegroting 2016 van Recreatieschap Twiskeammabegroting 2016 van Recreatieschap Twiske----

WaterlandWaterlandWaterlandWaterland. 

De raad besluit in te stemmen met deze stukken. 

 

5g5g5g5g    Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Veiligheidsregio Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Veiligheidsregio Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Veiligheidsregio Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Veiligheidsregio 

ZaanstreekZaanstreekZaanstreekZaanstreek----WaterlandWaterlandWaterlandWaterland. 

De raad besluit in te stemmen met deze ontwerp begroting en daarbij via de zienswijze een 

aantal opmerkingen te maken. 
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5h5h5h5h    Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Stadsregio AmsterdamVoorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Stadsregio AmsterdamVoorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Stadsregio AmsterdamVoorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Stadsregio Amsterdam. 

De raad besluit in te stemmen met deze ontwerp begroting en daarbij via de zienswijze een 

aantal opmerkingen te maken. 

 

5i5i5i5i    Voorstel om in te stemmen met de 8Voorstel om in te stemmen met de 8Voorstel om in te stemmen met de 8Voorstel om in te stemmen met de 8eeee wijziging van de gemeenschappelijke regeling  wijziging van de gemeenschappelijke regeling  wijziging van de gemeenschappelijke regeling  wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Stadsregio AmsterdamStadsregio AmsterdamStadsregio AmsterdamStadsregio Amsterdam. 

De raad besluit in te stemmen met deze 8e wijziging. 

 

Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----puntenpuntenpuntenpunten    

    

6.6.6.6. Consultatie over het concept voor de gewijziConsultatie over het concept voor de gewijziConsultatie over het concept voor de gewijziConsultatie over het concept voor de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 gde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 gde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 gde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 

van het werkvoorzieningsschap Zaanstreekvan het werkvoorzieningsschap Zaanstreekvan het werkvoorzieningsschap Zaanstreekvan het werkvoorzieningsschap Zaanstreek----Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).Waterland (Baanstede).    

De voorzitter opent het debat en geeft daarbij, op zijn verzoek, het woord aan de heer Dings. 

De heer Dings geeft aan voor het onderwerp Baanstede, mede namens de andere raadsfracties, 

een motie te willen indienen. Hij geeft hierop een korte toelichting en leest vervolgens de motie 

voor luidende: 

 

““““Gelezen het voorstel van het college, 

 

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010. 

 

Overwegende, dat de ontwerpbegroting 2016 sterk gebaseerd is op aannames en geen gedegen 

aanpak beschrijft voor de problematiek; 

 

dat dit heeft geleid tot vragen en onrust bij de gemeenteraad en bij raden van andere gemeenten 

in de regio Zaanstreek-Waterland; 

 

dat de gemeenteraad optimaal betrokken wil worden bij het transitieplan, om zo in staat te zijn 

duidelijke kaders te kunnen stellen; 

 

dat hieraan ondermeer invulling wordt gegeven door voor de betreffende gemeenteraden een 

bijeenkomst te organiseren waarbij gezamenlijk over dit onderwerp kan worden gesproken en 

draagvlak kan worden gecreëerd; 

 

Draagt het college op:  

 

Te bereiken, dat samen met de andere 8 deelnemende gemeenten in 2015 wordt gekomen tot 

een agendering van deel-/projectplannen met hun tussentijdse evaluaties op door de 9 

gemeenteraden gewenste oplossingsrichtingen.  

 

Te bereiken, dat deze oplossingen eind 2015 voor besluitvorming worden voorgelegd in de vorm 

van een 1e wijziging van de ontwerp begroting 2016 uiterlijk in november 2015. 

 

Deze motie onder de aandacht te brengen van de gemeenteraden en colleges van de gemeenten 

in de regio Zaanstreek-Waterland. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De fracties van Pvda/GroenLinks, BPP, CDA, D66 en VVD” 
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De heer Groot, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk en de heer Dings geven 

aan dat deze motie de weg vrijmaakt voor hun fracties om in te stemmen met het raadsvoorstel. 

Wethouder Hefting geeft aan deze motie als een steun te ervaren in het proces van het dossier 

Baanstede. Het college zal de motie uitvoeren. 

De voorzitter stelt hierna vast, dat de motie is aangenomen.  

De raad besluit in te stemmen met de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 

van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) en dit besluit via een 

zienswijze te motiveren. 

         

7.7.7.7. InInInIngekomen stukkengekomen stukkengekomen stukkengekomen stukken    

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

- De uitnodiging d.d. 14 april 2015 van wethouder Hefting voor de besloten themabijeenkomst 

van 21 april 2015 inzake de ontwikkelingen bij de uitvoering van de 3 decentralisaties. 

- De brief d.d. 14 april 2015 van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland waarmee u wordt geïnformeerd over de definitieve vaststelling van het Regionaal 

Risicoprofiel 2015-2018. 

- De brief d.d. 21 april 2015 van het college over de herziening van de grondexploitaties voor 

de woningbouwplannen De Nieuwe Tuinderij en De Keyser. 

- De kaderbrief financieel toezicht 2016 d.d. 23 april 2015 van Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland. 

 

De heer De Lange geeft bij de kaderbrief financieel toezicht van de provincie aan, een voorstander 

te zijn van het aanbod van de provincie om een presentatie te verzorgen over de kaderstellende 

en controlerende taken van de gemeente. Afgesproken wordt om dit in het raadspresidium te 

bespreken. 

 

De raad besluit de op 23 april 2015 door de koepel- en belangenorganisatie LOC Zeggenschap in 

Zorg aangeboden notitie Medezeggenschap van kinderen en jongeren in de nieuwe Jeugdwet, in 

handen te stellen van het college te stellen met de opdracht de raad te informeren over de 

afdoening hiervan. 

 

De raad besluit het evaluatieverslag 2014 samenwerking Beemster en Purmerend d.d. 28 april 

2015 van het college te betrekken bij uw beoordeling van de jaarstukken 2014. 

 

De raad besluit de navolgende stukken te agenderen voor de raadscommissievergadering van 9 

juni 2015: 

- De brief d.d. 29 april 2015 waarmee de leden van de WMO raad Beemster collectief hun 

ontslag hebben ingediend. 

- De gezamenlijke reactie van 6 mei 2015 van de WMO raad en het college naar aanleiding van 

het ontslag van de WMO raad 

  

8.8.8.8. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.    

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9.9.9.9. 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 lichamen of andere gemeenschappelijkbesturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijkbesturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijkbesturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van e organen, ingesteld op grond van e organen, ingesteld op grond van e organen, ingesteld op grond van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen.de Wet gemeenschappelijke regelingen.de Wet gemeenschappelijke regelingen.de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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De heer Dings doet verslag van de regioraadsvergadering van de Stadsregio Amsterdam waarin is 

gesproken over de Lijnennetvisie. De heer Commandeur en wethouder Butter stellen hierover 

vragen waarop de heer Dings antwoord.  

 

10.10.10.10. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 9 juni 2015 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek   M. Timmerman 

 


