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

gehouden op dinsdag 22 maart 2016, aanvang 23.00 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 

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 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer G.J.M. Groot D66 

  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij de aanslagen die op deze dag zijn 

gepleegd in Brussel. Namens de raad betuigt zij medeleven en steun aan de slachtoffers, 

nabestaanden, gewonden, hulpdiensten, inwoners en bestuurders van de stad Brussel. 

Er wordt  een moment van stilte gehouden. 

Hierna vervolgt de voorzitter haar opening van de vergadering door te melden, dat de  

heer Groot afwezig is.  

Bij loting wordt bepaald, dat de heer Dings in geval van hoofdelijke stemming het eerst 

zijn stem moet uitbrengen. 

  

2. Vaststellen agenda. 

De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.  

 

Aan de agenda wordt het volgende A-punten toegevoegd: 

5a Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw en het 

vergroten van een schuur op het perceel Jisperweg 87 te Westbeemster. 

5b Voorstel tot het vaststellen van de 6e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst IJmond. 

5c Voorstel voor het vervangen van de (houten) brug aan de Kerkhoflaan te 

Middenbeemster. 
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5d Voorstel tot het vaststellen van een algemeen besluit tot toepassing van de 

gemeentelijke coördinatieregeling zoals bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening. 

5e Voorstel tot het vaststellen van een tijdelijke subsidieverordening hulp bij 

huishouden. 

5f Voorstel tot het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor het 

deelplan Appels en perenpad van het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij West 

te Zuidoostbeemster.   

5g Voorstel voor de verdere professionalisering gemeentelijke vastgoed- en 

accommodatieportefeuille. 

 

Aan de agenda wordt het volgende B-punt toegevoegd 

6 Voorstel tot het beëindigen van de gemeenteband met Studená. 

 

De heer De Lange meldt bij dit agendapunt een amendement te zullen indienen. 

 

Op verzoek van de heren Dings en Vinke wordt aan de agenda als punt 10 toegevoegd 

een motie vreemd aan de orde van de dag met als titel Naamgeving Appels en perenpad. 

 

De agenda wordt hierdoor, na agendapunt 6: 

7 Ingekomen stukken. 

8 Mededelingen. 

9 Verslaglegging en verantwoording … etc. 

10 Motie vreemd aan de orde van de dag Naamgeving Appels en perenpad. 

11 Sluiting. 

 

De voorzitter deelt mede, dat de waarnemend voorzitter van de raad, de heer De Lange, 

bij de agendapunten 6 en 10 het voorzitterschap zal overnemen zodat zij als 

portefeuillehouder bij deze punten kan optreden. 

De voorzitter vermeldt hierbij, dat in het geval van stemming bij deze agendapunten, 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 1 maart 2016. 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

5. A-punten. 

 

5a Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw en 

het vergroten van een schuur op het perceel Jisperweg 87 te Westbeemster. 

 De heer Dings geeft aan, dat zijn fractie tegen dit voorstel is. 

De voorzitter stelt vast, dat de leden van de fracties van D66, VVD, CDA en BPP voor 

dit voorstel stemmen en leden van PvdA/GroenLinks tegen het voorstel waarmee de 

raad heeft besloten planologische medewerking te verlenen en te verklaren van een 

verklaring van geen bedenkingen voor dit bouwplan niet is vereist.  
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5b Voorstel tot het vaststellen van de 6e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst IJmond. 

 De raad besluit het college toestemming te geven om in te stemmen met deze 

wijziging. 

 

5c Voorstel voor het vervangen van de (houten) brug aan de Kerkhoflaan te 

Middenbeemster. 

 De raad besluit het budget van € 27.500 beschikbaar te stellen en het model van de 

nieuwe brug als standaard te hanteren voor toekomstige vervangingen van langzaam 

verkeer bruggen. 

  

5d Voorstel tot het vaststellen van een algemeen besluit tot toepassing van de 

gemeentelijke coördinatieregeling zoals bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening. 

 De raad stelt dit algemeen besluit vast. 

 

5e Voorstel tot het vaststellen van een tijdelijke subsidieverordening hulp bij 

huishouden. 

 De heer Vinke vraagt om hoofdelijke stemming. 

De voorzitter gaat over tot hoofdelijke stemming. De uitslag hiervan is in de volgorde 

van de stemming: Dings (voor), Helder (voor), Jonk (voor), De Lange (voor), Schagen 

(voor), Segers (voor), Smit (voor), Vinke (tegen), De Wildt (voor), Van Boven (voor), 

Bregman (voor), Commandeur (voor). 

De heer Dings legt als stemverklaring af, dat zijn fractie op inhoud hetzelfde over dit 

voorstel denkt maar dat het stemgedrag om andere redenen verschilt. 

De heer Vinke legt als stemverklaring af voorstander te zijn van deze transformatie 

maar bezwaar te hebben tegen het feit dat de kosten hiervan voor rekening van de 

gemeente komen en hij er niet van overtuigd is dat het dit jaar ook tot een dergelijke 

regeling was gekomen als TSN Thuiszorg niet failliet was gegaan. 

Hierna besluit de raad de Tijdelijke subsidieverordening transformatie hulp bij 

huishouden Beemster 2016 vast te stellen. 

 

5f Voorstel tot het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor het 

deelplan Appels en perenpad van het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij 

West te Zuidoostbeemster. 

 De raad besluit toepassing te geven aan de regeling voor dit deelplan. 

 

5g Voorstel voor de verdere professionalisering gemeentelijke vastgoed- en 

accommodatieportefeuille. 

 Mevrouw Segers legt als stemverklaring af, dat de leden van haar fractie instemmen 

met dit voorstel met de kanttekening, dat bij een extra uitgave de dekking altijd uit het 

programma van de begroting zelf moet komen. 

Hierna besluit de raad voor dit doel eenmalig een bedrag van € 90.000 beschikbaar te 

stellen en dit bedrag te dekken uit de opbrengst van de verkoop van de woning 

Rijperweg 111. 
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6. Voorstel tot het beëindigen van de gemeenteband met Studená. 

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

voorzitter, de heer De Lange. 

De wnd. voorzitter geeft het woord aan mevrouw Jonk. 

Mevrouw Jonk dient een amendement, als aanvulling op het voorgesteld op voorgesteld 

besluit. Zij leest het amendement voor: 

 

“Amendement op het raadsbesluit beëindiging gemeenteband met Studená. 

 

Gelezen het voorstel van het college van 1 maart 2016. 

 

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 raad wordt voorgesteld de gemeenteband met Studená te 

beëindigen. 

Dat het wenselijk is om zichtbaar een blijvende herinnering aan deze gemeenteband te 

hebben. 

Dat in Studená in 2006 een straatnaam naar Beemster is vernoemd te weten 

Beemsterská (Beemsterstraat). 

Dat het vernoemen van een straat, weg, plein, pad of laan in onze gemeente naar 

Studená, zoals bijvoorbeeld Studenástraat, een blijvende en zichtbare herinnering is. 

Dat de naamgeving van delen van de openbare ruimte een bevoegdheid is van het 

college. 

 

Stellen wij de raad van Beemster voor om aan het raadsbesluit toe te voegen: 

Het college te verzoeken in een komende fase van het woningbouwplan De Nieuwe 

Tuinderij te Zuidoostbeemster of het woningbouwplan De Keyser te Middenbeemster een 

straat, weg, plein, pad of laan te vernoemen naar de gemeente Studená. 

  

De fractie van BPP” 

 

De wnd voorzitter geeft gelegenheid om in 1 spreektermijn op dit amendement te 

reageren. 

Mevrouw Segers, mevrouw Helder, de heer Commandeur geven aan dit op zichzelf 

sympathiek te vinden maar dat hun fracties het amendement niet steunen omdat dit als 

twee aparte onderwerpen wordt gezien (beëindiging gemeenteband en naamgeving).   

De heer Dings geeft aan, dat het amendement door zijn fractie ook niet wordt gesteund 

om dezelfde reden en omdat zijn fractie het bij deze beëindiging wil laten. Mevrouw Jonk 

vindt dit jammer en handhaaft het amendement. 

Burgemeester Van Beek reageert op het amendement en hetgeen is ingebracht en geeft 

daarbij aan, de gevoelens van de meerderheid van de raad te zullen overbrengen aan de 

straatnaamcommissie. 

De wnd. voorzitter vraagt of behoefte is aan hoofdelijke stemming. Deze behoefte is er 

niet. 

De wnd. voorzitter stelt hierna vast, dat het amendement is verworpen en brengt het door 

het college voorgestelde besluit in stemming. 
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De raad besluit, conform dit voorstel, om de gemeenteband te beëindigen en de raad van 

Studená hiervan in kennis te stellen. 

 

Het voorzitterschap gaat over naar burgemeester Van Beek. 

 

7. Ingekomen stukken. 

De heer Dings verzoekt ingekomen stuk 1, de brief d.d. 15 februari 2016 van het college 

en de daarbij behorende Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Beemster,  te agenderen 

voor bespreking in de commissie. Aldus wordt besloten. 

 

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

- De brief d.d. 17 februari 2016 van het college en het daarbij behorende verslag 

behaalde resultaten jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2015. 

- De brief d.d. 17 februari 2016 van het college inzake de overname van de activiteiten 

van TSN Thuiszorg door de Stichting Familiehulp (Buurtzorg). 

- De brief d.d. 17 februari 2016 van de Nederlandse Beroepsorganisaties van 

Accountants gericht aan de raad en het college waarmee de beroepsorganisatie pleit 

voor het opstellen van overeenkomsten tussen gemeenten en zorginstellingen om tot 

een finale afrekening van zorgkosten over 2015 te komen.  

- De brief d.d. 23 februari 2016 van de projectgroep Bestuurlijke Toekomst van de 

Stadsregio Amsterdam waarmee het conceptadvies voor de verbetering van de 

democratische legitimiteit (en transparantie) in dit regionaal samenwerkingsverband 

in afschrift is aangeboden.  

- De brief d.d. 24 februari 2016 van wethouder Butter inzake de corridorstudie 

Amsterdam-Hoorn (A7/A8). 

- De brief d.d. 26 februari 2016 van Detailhandel Nederland met de oproep om het 

detailhandelsklimaat lokaal te verbeteren.  

 

Mevrouw Segers stelt een vraag bij ingekomen stuk 5, de brief van de projectgroep 

Bestuurlijke Toekomst van de SRA, waarop de heer Dings uit hoofde van zijn functie van 

lid van de regioraad, antwoord geeft. 

 

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 regioraadsvergadering van 15 maart 2016. Mevrouw 

Jonk vult hierop aan. Wethouder Butter en de heer Dings spreken af elkaar te zullen 

informeren zodra het OV-vervoersplan van EBS aangeboden wordt voor besluitvorming. 

 

10. Motie vreemd aan de orde van de  

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 PvdA/GroenLinks is 

ingediend en stelt de heer Vinke in de gelegenheid om de motie aan de orde te stellen. 
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De heer Vinke motiveert de motie en leest deze voor: 

 

“Motie vreemd aan de orde van de dag. 

 

De raad van Beemster in vergadering bijeen op 22 maart 2016, 

 

constateert, dat er een en ander schort aan de naamgeving van het toekomstige Appels 

en perenpad in Zuidoostbeemster, 

 

overweegt dat het natuurlijk prima is dat de nieuwe straten, pleinen en paden in het 

woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij vernoemd worden/zijn naar fruit- en 

groentesoorten die hier vroeger werden geteeld, maar constateert dat het misgaat bij 

voornoemd pad.  

 

Spreekt uit, 

dat het beter is als voornoemd pad herdoopt wordt in bijvoorbeeld Appelpad of Perenpad, 

danwel of Moesappelpad of Stoofperenpad, danwel … 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De fractie van PvdA/GroenLinks” 

 

De wnd voorzitter geeft het woord aan raad om hierop te reageren. 

Mevrouw Segers, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, de heer Schagen geven  

aan dat hun fracties deze motie niet steunen. Dit wordt overgelaten aan de 

straatnaamcommissie. 

Burgemeester Van Beek onderschrijft het argument om de motie niet te steunen.  

De wnd. voorzitter geeft het woord aan de heer Vinke met de vraag om aan te geven of  

de motie wordt gehandhaafd. De heer Vinke geeft aan dat dit onderwerp hiermee  

voldoende onder de aandacht is gebracht en trekt de motie in. 

De wnd. voorzitter sluit hiermee dit agendapunt af. 

 

Het voorzitterschap gaat over naar burgemeester Van Beek. 

 

11. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.39 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 19 april 2016. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


