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

gehouden op dinsdag 19 april 2016, aanvang 22.35 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.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 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. 

 

Bij loting wordt bepaald, dat de heer De Wildt in geval van hoofdelijke stemming het 

eerst zijn 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: 

 5b. Voorstel tot de 2e wijziging van de tarieventabel 2016 behorende bij de 

Legesverordening 2015. 

 5c. Voorstel om in te stemmen met de 1e wijziging van de begroting 2016 van de 

GGD Zaanstreek-Waterland. 

 5d. Voorstel tot het voortzetten van het brengsysteem voor de inzameling van PMD-

afval.  

  

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 22 maart 2016. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 19 april 2016 blz. 2    

 
 

5. A-punten. 

 

5a. Voorstel tot het benoemen van een extern lid van de rekenkamercommissie 

Purmerend-Beemster. 

 De raad besluit mevrouw M.C. Zewuster bij acclamatie te benoemen tot extern lid van 

de rekenkamercommissie met ingang van 1 mei 2016. 

De voorzitter feliciteert mevrouw Zewuster met haar benoeming. Hierna neemt 

mevrouw Zewuster de felicitaties in ontvangst van de aanwezigen aan de 

vergadertafel.  

5b. Voorstel tot de 2e wijziging van de tarieventabel 2016 behorende bij de 

Legesverordening 2015. 

 De raad besluit de 2e wijziging van de tarieventabel 2016 behorende bij de 

Legesverordening 2015 vast te stellen. 

 

5c. Voorstel om in te stemmen met de 1e wijziging van de begroting 2016 van de 

GGD Zaanstreek-Waterland.. 

 De raad stemt in met deze begrotingswijziging en om dit als zienswijze te geven. 

5d. Voorstel tot het voortzetten van het brengsysteem voor de inzameling van PMD-

afval. 

 De raad neemt kennis van de inzamelresultaten en besluit het brengsysteem voor 

onbepaalde tijd voort te zetten en daarvoor over te gaan tot aanschaf van 9 

bovengrondse containers voor een bedrag van € 28.800. 

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 brief van het college d.d. 9 maart 2016 over kwetsbaarheid van de digitale 

dienstverlening. 

- De brief d.d. 11 maart 2016 van het portefeuillehoudersoverleg Participatie over de 

tijdspad voor de besluitvorming over de toekomst van BaanStede. 

- De brief d.d. 15 maart 2016 van het college over de uitvoering van de 

Participatiewet. 

- De brief d.d. 15 maart 2016 van het college over het definitieve verslag van 

bevindingen van de Inspectie SZW met betrekking tot het onderzoek veilig gebruik 

Suwinet 2015. 

- De brief d.d. 21 maart 2016 van wethouder Zeeman met nadere informatie over de 

ontwikkelingen van de PAS.  

- De brief d.d. 22 maart 2016 van het college met betrekking tot de kadernota 2017 

van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

- De brief d.d. 28 maart 2016 van het college met betrekking tot de inspectie-

rapporten Veilig Thuis van de Inspectie Jeugdzorg. 

- De brief d.d. 29 maart 2016 van het college waarmee het uitvoeringsprogramma 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2016 ter kennisname 

wordt aangeboden. 

- De brief d.d. 30 maart 2016 van het college over de stappen die worden gezet om 

te komen tot een keuze voor de aansluiting bij een woningmarktregio. 

- Het jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 van de rekenkamercommissie Purmerend-

Beemster. 
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De heer Groot merkt bij de brief van het college over de kadernota 2017 van de GGD 

op dat zijn fractie bij gelegenheid op dit onderwerp terugkomt. 

De heer Schagen merkt bij het uitvoeringsplan VTH Beemster 2016 op dat zijn fractie 

hierop terugkomt in het komende veiligheidsoverleg in commissie. 

 

7. Mededelingen. 

 Wethouder Hefting deelt de raad mede, dat hij per 1 september 2016 ontslag neemt. 

De heer Hefting geeft als motivering hiervoor aan, dat hij 10 jaar wethouder is en nu 10 

jaar voor zijn pensioendatum zit. Dit is voor hem een logisch moment om na te denken 

of hij nog 10 jaar bestuurder wil zijn. Daarbij  is hij tot de conclusie gekomen, dat zijn 

ambities verder reiken dan wat hij nu doet en het nu een beter moment is om hiermee 

een begin te maken dan na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Op dat moment 

zullen een groot aantal andere oud bestuurders zich op de arbeidsmarkt melden.  

De heer Hefting wil zijn ervaring gaan benutten om zich te vestigen als zelfstandig 

adviseur waarbij hij mogelijkheden ziet op het snijvlak van bestuur en ambtelijke 

organisaties, in de intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking en in de relatie 

tussen bedrijfsleven en overheid. Dit is niet mogelijk zolang hij wethouder is. 

De periode tot 1 september geeft de tijd om in de opvolging te voorzien en de 

dossieroverdracht goed te regelen. De wethouder kijkt terug op een zeer prettige 

samenwerking met de raad in de afgelopen 10 jaar. 

De heer De Lange geeft aan, dat de fractie en het bestuur van de BPP het besluit van 

de wethouder respecteren en in zijn opvolging zullen voorzien. 

 

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 deelt mede dat er op 10 mei 2016 een extra vergadering van de 

regioraad van de Stadsregio Amsterdam is in plaats van de geplande bijeenkomst van 

26 april.   

  

9. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.49 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 17 mei  2016. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 

 


