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

gehouden op dinsdag 17 mei 2016, aanvang 22.40 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 

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:  

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. Zij meldt de afwezigheid van mevrouw Segers en 

wenst haar veel kracht en een voorspoedig en volledig herstel toe namens de raad. 

Ook betuigt zij steun aan D66 voor de opgave waar de fractie nu voor staat. 

 

Bij loting wordt bepaald, dat mevrouw Van Boven in geval van hoofdelijke stemming 

het eerst haar stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.  

Aan de agenda wordt het volgende A-punten toegevoegd: 

 5a. Voorstel tot het verstrekken van een financiële bijdrage aan De Nieuwe 

Organisatie. 

 5b. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 5c. Voorstel om in te stemmen met een plan van aanpak en het verstrekken van een 

voorbereidingskrediet ten behoeve van de herontwikkeling van het 

gemeentehuis. 

 5d. Vaststellen van de zienswijze van het college op de ontwerp ruimtelijke 

spelregels voor zon in het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland. 
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 5e. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van het 

Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede). 

  

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 april 2016. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a. Voorstel tot het verstrekken van een financiële bijdrage aan De Nieuwe 

Organisatie. 

 De raad besluit in te stemmen met de visie en missie van De Nieuwe Organisatie en 

voor het maken van het uitvoeringsplan een krediet beschikbaar te stellen van  

€ 56.545. 

5b. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 De voorzitter geeft mevrouw Van Boven de gelegenheid om een stemverklaring af te 

leggen. Mevrouw Van Boven legt de volgende stemverklaring af: “In eerdere 

commissies hebben 4 partijen in deze gemeenteraad, het CDA, de BPP, 

PvdA/GroenLinks en de VVD, al hun zorgen uitgesproken over 3 dringende zaken die 

spelen in onze Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland. De 3 punten zijn: de 

stemverhouding in het AB van deze gemeenschappelijke regeling, de motivatie van en 

omgang met de brandweervrijwilligers en het nieuwe dekkingsplan voor met name het 

landelijk gebied. Waar wij ons als 4 partijen van de gemeenteraad de meeste zorgen 

over maken zijn met name de laatste 2 onderwerpen.  

Als eerste punt: de onrust onder de brandweervrijwilligers. Zij geven aan  

1 - zich niet gehoord te voelen in de daarvoor bestemde klankbordgroep, in de 

ondernemersraad en het post-commandantenoverleg. Zij ervaren wel degelijk de in 

EenVandaag gerapporteerde "kloof" tussen management en de werkvloer en de 

vrijwilligers wensen dat die houding veranderd.  

2 - dat zij opgeleid zijn als professionals voor wat betreft de uitvoering en inzet van hun 

brandweertaken maar dat zij naast deze passie ook hun gewone werk en gezin 

hebben. Onze vrijwilligers voelen zich behandeld als beroepsmensen en dat is niet de 

reden dat zij zich als vrijwilliger hebben aangemeld bij het toen nog Beemster vrijwillige 

brandweerkorps. Voor deze omschakeling vragen de vrijwilligers begrip en empathie 

van de organisatie. En niet dat zij versneld mogen vertrekken omdat "er door de 

opgelegde bezuinigingen toch mensen uit moeten....". Bijkomend effect is dat er 

belangrijke kennis en kunde verloren gaat als er zoveel vrijwilligers uitstromen waar 

deelnemende gemeenten jarenlang in geïnvesteerd hebben. 

En het tweede punt van aandacht gaat uit naar de dekkingsplan en aanrijtijden in het 

landelijk gebied. Wij begrijpen dat er door bezuinigingen minder mensen en minder 

middelen ter beschikking zijn, maar houden ons hart vast of de wettelijke aanrijtijden in 

het buitengebied gehaald zullen worden met het nieuwe dekkingsplan.  

Hierbij geven wij onze portefeuillehouder mevrouw Van Beek de opdracht om deze 2 

onderwerpen bespreekbaar te maken in de eerstvolgende AB vergadering, van 1 juli 

van de Veiligheidsregio en serieuze aandacht hiervoor te vragen bij het management 

van de Veiligheidsregio.”  
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De voorzitter vraagt of er nog andere stemverklaringen zijn. De heer Groot vindt dat 

een dergelijke stemverklaring niet kan worden afgelegd omdat dit niet gaat over de 

inhoud van het voorstel.  

De voorzitter stelt hierna vast dat andere fracties geen stemverklaring willen afleggen. 

De raad besluit vervolgens om de zienswijze te geven, dat wordt ingestemd met de 

ontwerp begroting onder vermelding van een aantal kanttekeningen. 

5c. Voorstel om in te stemmen met een plan van aanpak en het verstrekken van een 

voorbereidingskrediet ten behoeve van de herontwikkeling van het 

gemeentehuis. 

 De raad besluit in te stemmen met het plan van aanpak, hiervoor een 

voorbereidingskrediet van € 58.000 beschikbaar te stellen en het college opdracht te 

geven dit plan uit te voeren. 

5d. Vaststellen van de zienswijze van het college op de ontwerp ruimtelijke 

spelregels voor zon in het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland. 

 De raad besluit de zienswijze zo vast te stellen. 

De heer Dings roept op om als raad beter de mogelijkheden van dergelijke processen  

te benutten.   

  

5e. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van het 

Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede). 

 De raad besluit een positieve zienswijze met een aantal kanttekeningen in te dienen. 

 

6. Ingekomen stukken. 

 De raad besluit de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen met 

inachtneming van de kanttekeningen die daarbij in het voorstel zijn geplaatst. 

- De kaderbrief financieel toezicht 2017 van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland. 

- De brief van VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen met de 

oproep om samen Nederland groener te maken. 

- De brief van de familie Konijn te Noordbeemster inzake het niet openstellen van 

een stembureau in Noordbeemster voor het referendum van 6 april. 

- De in afschrift voor de raad ontvangen brief van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland gericht aan de fractie van de BPP inzake de herinrichting van de N243. 

- Het van het college ter kennisname ontvangen jaaruitvoeringsprogramma Integrale 

Veiligheid Beemster 2016. 

- De brief van Milieudefensie met de oproep om zich als gemeente TTIP en CETA 

vrij te verklaren.  

- De brief van wethouder Hefting inzake de stand van zaken bij de uitvoering van de 

dyslexiezorg. 

- De brief van het college over de te volgen planologische procedure voor 

woningbouw in het plangebied Appels en perenpad te Zuidoostbeemster. 

De raad besluit adhesie te betuigen aan de motie van de gemeente Landsmeer waarbij 

teleurstelling wordt uitgesproken, dat besturen en directies van verschillende 

gemeenschappelijke regelingen er niet in zijn geslaagd om te voldoen aan de nieuwe 

wettelijke plicht om voor 15 april een kadernota aan de gemeente te verstrekken. 

 

De raad besluit de motie van de gemeente Krimpen aan den IJssel waarmee het 
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kabinet wordt opgeroepen een verklaring omtrent het gedrag gratis ter beschikking te 

stellen voor vrijwilligers die zijn aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie, voor advies 

voor te leggen aan het college. 

 

De raad besluit de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 

Diergeneeskunde inzake de vestiging van dierenklinieken in detailhandel, voor 

afdoening in handen van het college te stellen. 

 

De heer De Lange spreekt bij het ingekomen stuk over de N243 uit het te betreuren dat 

de provincie geen oog heeft voor de belangen van aanwonenden en, gelet op de motie 

die in 2012 door de raad is aangenomen, dat de andere fracties hierin te makkelijk 

meegaan. 

7. Mededelingen. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

8. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschap-

pelijke organen, ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 De heer Dings staat kort stil bij de regioraadsvergaderingen van 10 mei en 5 juli. 

 

9. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 9 juni  2016. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


