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

gehouden op dinsdag 9 februari 2016, aanvang 21.40 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 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:   

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.W.T. Smit D66 

  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. Zij meldt de afwezigheid van de heer Smit. 

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

haar stem moet uitbrengen. 

  

2. Vaststellen agenda. 

De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.  

 

Aan de agenda wordt de volgende A-punten toegevoegd: 

5a Voorstel om toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatieregeling voor 

het perceel Oostdijk 7a te Zuidoostbeemster. 

5b Voorstel met betrekking tot de Wet meldplicht datalekken. 

5c Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland. 

 

Op verzoek van mevrouw Van Boven wordt aan de agenda als punt 10 toegevoegd een 

motie vreemd aan de orde van de dag met als titel Meer invloed op de Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland. 
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De voorzitter deelt mede, dat de waarnemend voorzitter van de raad, de heer De Lange, 

bij agendapunt 10 (motie vreemd aan de orde van de dag) het voorzitterschap zal 

overnemen zodat zij als portefeuillehouder bij dit agendapunt kan optreden. 

De voorzitter vermeldt hierbij, dat in het geval van stemming bij dit agendapunt, de stem 

van de heer De Lange ook meetelt.  

 

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 19 januari 2016. 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a Voorstel om toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatieregeling voor 

het perceel Oostdijk 7a te Zuidoostbeemster.  

 De heer De Lange legt een stemverklaring af. De heer De Lange stelt dat dit door zijn 

fractie wordt beschouwd als een incident in het open agrarisch gebied en verzoekt, in 

het kader van het handhavingsbeleid, dat eerst de kas wordt gesloopt voordat de 

bouw begint.  

Hierna stelt de voorzitter vast, dat de raad met algemene stemmen tot dit voorstel 

besluit. 

5b Voorstel met betrekking tot de Wet meldplicht datalekken. 

 De raad neemt kennis van deze materie en besluit voor de uitvoering hiervan aan te 

sluiten bij het meldpunt, die hiervoor bij de ambtelijke organisatie van Purmerend is 

ingericht. 

5c Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland.  

 De raad besluit in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van deze 

gemeenschappelijke regeling. 

 

6. Voorstel tot het benoemen van mevrouw A.A. Fabriek-Buijs tot plaatsvervangend 

lid van de raadscommissie (commissielid). 

De raad besluit bij acclamatie mevrouw A.A. Fabriek-Buijs met ingang van 9 februari 

2016 te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadscommissie (commissielid). 

 

Hierna wordt de integriteitsverklaring getekend door mevrouw Fabriek met mede 

ondertekening van de voorzitter en de heer Commandeur, fractievoorzitter van het CDA. 

 

De voorzitter feliciteert mevrouw Fabriek met haar benoeming. Ook de leden en 

wethouders feliciteren mevrouw Fabriek met de benoeming.  

 

7. Ingekomen stukken. 

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

- De brief d.d. 28 december 2015 van het college waarmee de raad is geïnformeerd 

over het definitief oordeel van de provincie vanuit het toezicht op de uitvoerig van de 

taakvelden RO en toezicht en handhaving omgevingsrecht. 
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- De brief d.d. 6 januari 2016 van wethouder Hefting over de financiële stand van 

zaken bij de uitvoering van de Jeugdwet. 

- De brief d.d. 6 januari 2016 van het college waarmee de nota Vergunningen, Toezicht 

en Handhaving Beemster 2016-2019 ter kennisname aan de raad is toegezonden. 

- De brief d.d. 14 januari 2016 van wethouder Butter waarmee de raad is geïnformeerd 

over de voortgang bij de ontwikkeling van de locatie De Bonte Klaver te 

Noordbeemster. 

 

De heer Groot plaatst opmerkingen bij het 1e en 4e stuk. Wethouder Zeeman meldt, dat 

aan de aanbevelingen van het 1e stuk wordt gewerkt. De heer Dings wijst op de nog 

korte tijdspanne tot het in het 4e stuk genoemde moment voor de nadere informatie. 

Wethouder Butter meldt, dat de raad een vervolgbrief krijgt. 

 

8. Mededelingen. 

Er worden geen mededelingen gedaan. 

 

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 SRA-bijeenkomst van 26 januari 2016 over 

democratische legitimiteit. In dit verband attendeert hij de raad op het advies 

Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur. Wethouder Butter vraagt de heer 

Dings in hoeverre de regioraad is geïnformeerd over de vaststelling van de lijnennetvisie. 

Deze laatste informatie heeft hij zelf niet. De heer Dings antwoordt dat de vaststelling van 

deze visie aan het dagelijks bestuur van de SRA is en hij de reactie hierop van de 

vervoerders nog niet kent. 

 

10. Motie vreemd aan de orde van de dag Meer invloed op de Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland. 

De voorzitter draagt bij dit agendapunt het voorzitterschap over aan de waarnemend 

voorzitter, de heer De Lange. 

 

De wnd. voorzitter stelt vast, dat de motie door de fractie van de VVD is ingediend en 

stelt mevrouw Van Boven in de gelegenheid om de motie aan de orde te stellen. 

Mevrouw Van Boven leest de onderstaande motie voor: 

 

“Motie vreemd aan de orde van de dag. 

 

De raad van Beemster in vergadering bijeen op 9 februari 2016. 

 

Constateert dat: 

 er lokaal en regionaal de nodige ophef is ontstaan over het besluit van 4 december 

2015 van het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) om vier 

kleine brandweerposten in het landelijk gebied te sluiten; 

 de gemeenteraden zijn geconfronteerd met dit besluit en op de procesgang feitelijk 

geen invloed hebben gehad; 
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 er recent lokaal en landelijk een discussie is losgebarsten rondom het thema 

(vrijwillige) brandweer als gevolg van een onderzoek door RTV NH en Een Vandaag 

dat gaat over leegloop bij de vrijwillige brandweer.  

 

In overwegend nemende dat: 

 de gemeenteraden verantwoordelijk zijn voor de brandweerzorg binnen hun 

respectievelijke gemeenten; 

 de gemeenteraad van een kleinere gemeente als Beemster, nauwelijks invloed heeft 

binnen het bestuur van de VrZW; 

 de thans geldende stemverhouding binnen het bestuur van de VrZW geen recht doet 

aan de belangen van de inwoners van de gemeenten in landelijk gebied; 

 de lokale kwaliteit bij het opgaan in de VrZW behouden zou blijven; 

 de doelstelling bij het opgaan in de VrZW tevens inhield om efficiënter met mensen 

en middelen om te gaan. 

 

Spreekt uit dat: 

De democratische legitimiteit van belang is. 

De gemeenteraad meer invloed wil hebben op de besluitvorming binnen de VrZW. 

  

Roept het college op: 

Aan de raad een voorstel voor te leggen, waardoor de rol en positie van de 

gemeenteraad ten aanzien van de besluitvorming binnen de VrZW wordt verbeterd. 

 

Verzoekt de griffier: 

Deze motie, na te zijn aangenomen, aan de griffiers van de in de VrZW deelnemende 

gemeenten te zenden, opdat de raden uitgenodigd worden een motie van vergelijkbare 

strekking aan te nemen. 

   

En gaat over tot de orde van de dag.” 

 

Mevrouw Van Boven geeft hierbij als toelichting dat deze motie is bedoeld om de 

portefeuillehouder een handvat te geven voor de nog komende lastige discussies binnen 

het bestuur van de veiligheidsregio. 

De heer Groot en de heer Commandeur ervaren deze motie als ad-hoc. De heer Dings 

wil het gesprek aangaan met de portefeuillehouder over het beter betrekken van de raad 

bij beleidsvorming en vindt deze motie prematuur. Mevrouw Jonk wil ook aandacht voor 

de positie van de raad bij gemeenschappelijke regelingen. Een motie is een te zwaar 

middel op dit moment. Allen geven aan dat hun fracties deze motie niet te zullen steunen. 

Burgemeester Van Beek stelt, dat de kwaliteit van de dienstverlening door de brandweer 

niet achteruit is gegaan met de komst van de Veiligheidsregio. Dit is een onjuist beeld. 

De burgemeester geeft een toelichting hierop. De oproep om de raad meer in positie te 

brengen bij gemeenschappelijke regelingen onderschrijft zij maar dit is een discussie die 

voor alle regelingen zou moeten gelden. De burgemeester ontraadt het aannemen van 

deze motie. 

De wnd. voorzitter vraagt mevrouw Van Boven of zij de motie in stemming wil brengen. 

Mevrouw Van Boven antwoordt de motie in te trekken gelet op de reacties van de andere 

fracties. 
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De heer Commandeur, de heer Dings, de heer Groot en burgemeester Van Beek 

reageren in 2e termijn over de positie van de raad in het bestuurlijk proces.  

De wnd. voorzitter stelt vast, dat dit onderwerp via het raadspresidium later in de tijd op 

de agenda komt voor een discussie hierover. Hij sluit hierna dit agendapunt af. 

 

Het voorzitterschap gaat vervolgens over naar burgemeester Van Beek. 

 

11. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 1 maart 2016. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


