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

gehouden op dinsdag 27 september 2016, aanvang 22.50 uur, in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

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

De heer M. Timmerman  griffier 

De heer M. Bakker BPP (bij punt 7 t/m 14) 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg 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 H.W.E.Q. Heijmans D66 (bij punt 6 t/m 14) 

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:   

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

Bij loting wordt bepaald, dat de heer Commandeur 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 worden de volgende A-punten toegevoegd: 

 8c. Voorstel tot het vaststellen van het gewenste kwaliteitsniveau van (het 

onderhoud van) de openbare ruimte. 

 8d. Voorstel tot het verstrekken van een krediet voor de inventarisatie etc. van het 

areaal openbare ruimte. 

 8e. Bestuursrapportage Vastgoed 2016. 

 8f. Voorstel tot het vaststellen van de 2e wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening. 

  

3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken. 

 Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
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4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 6 september 2016. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. Voorstel tot het benoemen van 3 leden van een onderzoekscommissie voor het 

onderzoeken van de geloofsbrieven voor de benoeming tot raadslid. 

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

heer Commandeur (voorzitter), mevrouw Van Boven (lid) en de heer Dings (lid).  

De raad benoemt hen bij acclamatie.  

 

De voorzitter schorst de vergadering. De leden van de commissie van onderzoek en de 

griffier verlaten de raadzaal. De voorzitter heropent de vergadering nadat de 

commissie en de griffier zijn teruggekeerd in de raadzaal. 

 

6. Voorstel tot het toelaten van de heer H.W.E.Ö. Heijmans tot lid van de 

gemeenteraad als tijdelijke vervanger van mevrouw A.M.J. Segers. 

 De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer 

Commandeur. De heer Commandeur brengt namens de commissie van onderzoek het 

volgende verslag uit: “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 om over te gaan tot de toelating tot de raad.” 

De raad besluit conform het advies van de commissie. 

De voorzitter neemt vervolgens de belofte af. De heer Heijmans spreekt uit “Dat 

verklaar en beloof ik”.  

De voorzitter feliciteert de heer Heijmans met zijn toelating. Hierna neemt zij samen 

met de heer Heijmans de felicitaties van de andere leden, de wethouders en de griffier 

in ontvangst en laat de heer Heijmans zitting nemen aan de raadstafel. 

De voorzitter sluit dit agendapunt af met de mededeling, dat namens de raad aan 

mevrouw Segers een boeket zal worden gestuurd.  

 

7. Voorstel tot het toelaten van de heer M. Bakker tot lid van de gemeenteraad. 

 De voorzitter geeft opnieuw het woord aan de voorzitter van de onderzoekscommissie, 

de heer Commandeur. De heer Commandeur brengt namens de commissie van 

onderzoek het volgende verslag uit: “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 om over te gaan tot de toelating tot de raad.” 

De raad besluit conform het advies van de commissie. 

De voorzitter neemt vervolgens de eed af. De heer Bakker spreekt uit “Zo waarlijk 

helpe mij God Almachtig!”.  

De voorzitter feliciteert de heer Bakker met zijn toelating. Hierna neemt zij samen met 

de heer Bakker de felicitaties van de andere leden, de wethouders en de griffier in 

ontvangst en laat de heer Bakker zitting nemen aan de raadstafel. 

 

8. A-punten. 

 

8a. Voorstel tot het benoemen van wethouder Jonk in besturen van 

gemeenschappelijke regelingen. 

 De raad besluit wethouder Jonk te benoemen tot lid van het algemeen bestuur van het 

Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland, tot lid van het algemeen bestuur van 
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de Stichting SPOOR en tot lid van het algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-

Waterland.  

 

8b. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het normenkader voor de controle van 

de jaarrekening 2015. 

 De raad besluit om het op 15 december 2015 vastgestelde normenkader voor de 

controle van de jaarstukken 2015 te corrigeren door punt 1A Inkoop en 

aanbestedingsbeleid Beemster 2014 hieruit te schrappen. 

 

8c. Voorstel tot het vaststellen van het gewenste kwaliteitsniveau van (het 

onderhoud van) de openbare ruimte. 

 De voorzitter stelt voor, gehoord het advies van de raadscommissie, om het rapport 

voorstel kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte, Beemster kwaliteit van 25 juli 

2016 te onderschrijven en te kiezen voor kwaliteitsniveau C als basisniveau en voor de 

zogenaamde parels te kiezen voor kwaliteitsniveau A of B, en deze niveaus te laten 

uitwerken door het college.  

De heer Groot legt namens zijn fractie de navolgende stemverklaring af: kiest voor  

kwaliteitsniveau B en stemt met deze aantekening in met het voorstel. 

Mevrouw Van Boven legt namens haar fractie de navolgende stemverklaring af: stemt 

in met het voorstel voor kwaliteitsniveau C als basisniveau en wil geen ander 

kwaliteitsniveau voor de zogenaamde parels maar aandacht voor de 

onkruidbestrijding. 

De raad besluit hierna overeenkomstig het door de voorzitter geformuleerde voorstel. 

8d. Voorstel tot het verstrekken van een krediet voor de inventarisatie etc. van het 

areaal openbare ruimte. 

 De raad besluit een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 

algemene reserve, voor het inventariseren en het vullen van de beheersystemen 

areaal openbare ruimte. 

 

8e. Bestuursrapportage Vastgoed 2016. 

 De raad besluit deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen. 

 

8f. Voorstel tot het vaststellen van de 2e wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening. 

 De raad besluit om deze 2e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening vast te 

stellen met de wijziging dat lid 2 van artikel 18 is geschrapt. 

 

9. Behandeling B-punten.  

 

Voorstel om (in principe) in te stemmen met de realisatie van een supermarkt 

aan het Middenpad in het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij-West te 

Zuidoostbeemster. 

 De voorzitter geeft als eerste het woord aan de fractie van de BPP, die om agendering 

van dit voorstel als B-punt heeft gevraagd. De heer Schagen stelt dat er behoefte is 

aan een supermarkt in Zuidoostbeemster en zijn fractie niet tegen de komst hiervan is 

maar wel tegen de locatie die hiervoor nu wordt voorgesteld. De heer Vinke geeft aan 

dat zijn fractie een supermarkt een plek wil geven in een nog te realiseren 

ontmoetingsplek in Zuidoostbeemster. Hiervoor is de locatie aan het Middenpad niet 

geschikt. De heer Vinke dient hiervoor een amendement in en leest die voor: 
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“Vestiging supermarkt in Zuidoostbeemster. 

Gelezen het voorstel van het college,  

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde 

voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 

Beemster 2010. 

Overwegende, dat een groot aantal bewoners van Zuidoostbeemster de vestiging van 

een supermarkt wenselijk vindt; 

dat uit gesprekken en onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een 

ontmoetingsplek; 

toename van verkeersdruk nabij een school en speeltuin onwenselijk is; 

de plaatsing van een supermarkt en bijbehorende parkeerplaatsen en toegangswegen 

een integraal onderdeel moet uitmaken van een stedenbouwkundig plan. 

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor om het gevraagd besluit wijzigen in: 

in principe in te stemmen met een ontmoetingsplek (of centrale dorpsplek), waaronder 

de vestiging van een supermarkt in Zuidoostbeemster en het college op te dragen 

hiervoor een geschikte locatie te vinden anders dan aan het Middenpad in De Nieuwe 

Tuinderij-West.  

De fractie van PvdA/GroenLinks.” 

 

De heer Groot geeft aan dat zijn fractie niet instemt met het collegevoorstel. 

Mevrouw Helder stelt het collegevoorstel te steunen maar gezien het feit dat de 

meerderheid zich tegen dit voorstel heeft uitgesproken bij de behandeling in de 

commissie, dient zij een amendement in om toch een supermarkt mogelijk te maken. 

Zij leest het amendement voor: “Vestiging supermarkt in Zuidoostbeemster. 

Gelezen het voorstel van het college,  

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde 

voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 

Beemster 2010. 

Overwegende, dat de uitkomsten van het onderzoek van het college over de 

wenselijkheid van een supermarkt in Zuidoostbeemster worden onderschreven. 

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor om de volgende wijziging vast te 

stellen: bij de besluitvorming een principe uitspraak te doen over de vestiging van een 

supermarkt in Zuidoostbeemster. Het gevraagd besluit wordt hierdoor: De principe 

uitspraak te doen, dat in Zuidoostbeemster een supermarkt (met mogelijk andere 

voorzieningen) kan worden gevestigd. 

De fractie van de VVD.” 

 

Mevrouw Van Boven geeft de raad overwegingen mee om voor de komst van een 

supermarkt te stemmen. 

De heer Commandeur geeft aan, dat zijn fractie instemt met het collegevoorstel. 

Wethouder Butter reageert op de inbreng in 1e termijn en geeft aan de besluitvorming 

over de ingediende amendementen af te wachten. 

In 2e termijn debatteren de heer Schagen, de heer Vinke, de heer Groot, mevrouw 

Helder, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur en wethouder Butter.  De heer 

Schagen en de heer Groot geven hierbij aan beide amendementen niet te zullen 

steunen. De heer Vinke en de heer Commandeur wijzen het amendement van de VVD 

af. Mevrouw Helder wijst het amendement van PvdA/GroenLinks af.  

De voorzitter vraagt of de amendementen in stemming moeten worden gebracht. De 

heer Vinke trekt zijn amendement in. Mevrouw Helder wenst over te gaan tot 

stemming. De voorzitter stelt vast, dat behoefte is aan hoofdelijke stemming.  
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De voorzitter brengt het amendement van de VVD in stemming. Voor stemmen 5 leden 

te weten de heer Commandeur, de heer De Wildt, mevrouw Helder, mevrouw Van 

Boven en mevrouw Bregman. De andere acht leden stemmen tegen. Hiermee is het 

amendement verworpen. 

De voorzitter brengt het collegevoorstel in stemming. Voor stemmen vijf leden te weten 

de heer Commandeur, de heer De Wildt, mevrouw Helder, mevrouw Van Boven en 

mevrouw Bregman. De andere acht leden stemmen tegen. Het collegevoorstel is 

hiermee verworpen.  

De voorzitter sluit hiermee dit agendapunt af. 

 

10. Voorstel tot het (definitief) vaststellen van de programmarekening 2015. 

 De voorzitter meldt, dat de accountant (pas) vandaag de controle heeft afgerond. In 

verband hiermede is een aangepast raadsvoorstel, een errata op de jaarstukken en 

zijn de stukken van de accountant aan het begin van de vergadering aan de leden 

uitgereikt. Deze stukken zijn vanmiddag ook gepubliceerd. De voorzitter geeft het 

woord aan de wethouder Butter voor een nadere toelichting op deze nieuwe stukken. 

Wethouder Butter stelt het raadspresidium voor om het verslag van bevindingen van 

de accountant op een ander moment inhoudelijk te behandelen vergezeld van een 

reactie van het college hierop. Ook stelt hij het raadspresidium voor om te bepalen hoe 

het achterliggende proces geëvalueerd zal worden.  

Met deze voorstellen van de wethouder stemt de raad in. 

De heer Dings, de heer Schagen, de heer Commandeur, de heer Groot en mevrouw 

Van Boven geven aan in te stemmen met het raadsvoorstel voor vaststelling van de 

begroting. Mevrouw Van Boven wijst hierbij op de vastgestelde verrekenregels voor de 

ambtelijke samenwerking (bladzijde 4) en vraagt of er bij deze jaarcontrole een 

verklaring van de accountant is overlegd waaruit blijkt dat binnen Purmerend de 

administratie adequaat wordt gevoerd en de toerekening van de ambtelijke en overige 

kosten correct heeft plaatsgevonden. Wethouder Butter antwoordt, dat in het verslag 

van bevindingen hierop niet wordt ingegaan. De voorzitter zegt dat hierop schriftelijk 

door het college zal wordt teruggekomen. 

Hierna gaat de voorzitter tot besluitvorming over. 

De raad besluit de jaarstukken 2015 en het daarbij behorende errata van 26 september 

2016 overeenkomstig het aangeboden ontwerp (definitief) vast te stellen en in te 

stemmen met de volgende resultaatbestemming: het overschot ad € 435.000 op 

programma 2 aan de algemene reserve toe te voegen, een bedrag van € 330.000 toe 

te voegen aan de voorziening frictiekosten, van de vrijgevallen gelden uit de 

onderhoudsvoorzieningen van € 857.378 een bestemmingsreserve te vormen en een 

bedrag van € 731.724 toe te voegen aan de algemene reserve. De raad besluit ook in 

te stemmen met het toevoegen van het volgende project aan de begroting 2016: het 

restant budget ad. € 126.200 voor de samenwerking tussen de drie werelderfgoederen 

en hiervoor in 2016 € 126.200 te onttrekken aan de algemene reserve. 

 

11. Ingekomen stukken. 

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

- De brief d.d. 18 augustus 2016 van de Boerderijenstichting Noord-Holland 

Vrienden van de stolp waarmee voor de nog vast te stellen omgevingsvisie, in het 

kader van de Omgevingswet, aandacht wordt gevraagd voor een ruimtelijk goed en 

effectief stolpenbeleid. 

- De brief d.d. 7 september 2016 van wethouder Zeeman over de uitkomst de 

ingebrachte zienswijze op het ontwerp van de ruimtelijke spelregels voor zon in het 
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landelijk gebied van de provincie Noord-Holland (zonnepanelen). 

- De brief ingekomen op 9 september 2016 van Amstelsteen Vastgoed bv over de 

planologische procedure voor Mijzerweg 1a. 

- De brief d.d. 13 september 2016 van het college over de te volgen planologische 

procedure voor herbouw van een boerderij op het perceel Mijzerweg 1a te 

Noordbeemster. 

- De brief d.d. 12 september 2016 van het college en de jaarverantwoording 

kinderopvang 2015. 

- De brief d.d. 14 september 2016 van het college waarmee de raad wordt 

geïnformeerd over de nieuwe portefeuilleverdeling in het college. 

 

12. Mededelingen. 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

13. 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 doet een korte mededeling over vergaderingen van de SRA. 

 

13. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 00.12 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 18 oktober 2016. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


