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

gehouden op dinsdag 15 december 2015, aanvang 22.15 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 en heet de aanwezigen en de kijkers thuis welkom.  

Zij meldt de afwezigheid van mevrouw Segers.  

Bij loting wordt bepaald, dat de heer Vinke 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 punt toegevoegd: 

5b Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de 

jaarrekening 2015. 

5c Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen voor 2016. 

5d Voorstel met betrekking tot de analyse mogelijke oorzaak en omvang tekort 

bijstandsbudget. 

5e Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening gemeente Beemster 

2016. 

5f Voorstel tot het indienen van een zienswijze over de voorgenomen stopzetting van 

de uitvoering van het transitieplan voor BaanStede. 
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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 december 2015. 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a Voorstel voor de voordracht en de benoeming van het intern lid van de 

rekenkamercommissie. 

 De raad besluit (bij acclamatie) mevrouw M.L. van Boven voor te dragen en te 

benoemen tot intern lid van de rekenkamercommissie.  

De voorzitter neemt bij mevrouw Van Boven de eed af. Mevrouw Van Boven spreekt 

uit “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”. De nestor van de raad, de heer De Lange 

feliciteert mevrouw Van Boven met de voordracht en benoeming.   

5b Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de 

jaarrekening 2015. 

 De raad besluit stelt het normenkader voor de controle van de jaarrekening 2015 vast 

te stellen. 

5c Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen voor 2016. 

 De raad besluit de navolgende verordeningen en tarieventabellen vast te stellen: 

- de verordening rioolheffing 2016; 

- de verordening liggeld woonschepen 2016; 

- de verordening onroerende zaakbelastingen 2016; 

- de verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2016; 

- de tarieventabel 2016 behorende bij de legesverordening; 

- de tarieventabel 2016 behorende bij de verordening afvalstoffenheffing; 

- de tarieventabel 2016 behorende bij de verordening begrafenisrechten. 

 

5d Voorstel met betrekking tot de analyse mogelijke oorzaak en omvang tekort 

bijstandsbudget. 

 De raad neemt kennis van de analyse en stemt in met de maatregelen om tot een 

reductie van het tekort te komen. 

 

5e Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening gemeente 

Beemster 2016. 

 De raad besluit de Huisvestingsverordening gemeente Beemster 2016 vast te stellen. 

 

5f Voorstel tot het indienen van een zienswijze over de voorgenomen stopzetting 

van de uitvoering van het transitieplan voor BaanStede. 

 De raad stemt in met de stopzetting van de uitvoering van het transitieplan voor 

BaanStede en besluit dit als zienswijze te geven. 
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6. Ingekomen stukken. 

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

- De brief d.d. 13 november 2015 van het college als reactie op het verzoek van het 

raadspresidium om te komen met een voorstel aan de raads over (het bijstellen van) 

het beleid voor de bouwmogelijkheden van bijgebouwen bij grote woonpanden in het 

buitengebied.  

- De brief d.d. 25 november 2015 van het college waarmee de raad is geïnformeerd 

over het voorgenomen besluit van het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland met betrekking tot het Regionaal Dekkingsplan. 

- De op 25 november 2015 van de gemeente Losser ontvangen motie met het verzoek 

die te ondersteunen.  

- De brief d.d. 26 november 2015 van het college met bijlagen waarmee de raad het 

gladheidsbestrijdingsplan 2015-2016 ter kennisname is aangeboden. 

De heer Groot merkt bij de brief van 13 november 2015 op, dat deze bouwmogelijkheden 

ook voor niet grote woonpanden gelden. Wethouder Zeeman stelt, dat dit een terechte 

constatering is.    

 

7. Mededelingen. 

De heer Schagen geeft aan het symposium “Tot op het bot uitgezocht” van het Historisch 

Genootschap Beemster te hebben bezocht en zeer onder de indruk te zijn van de 

resultaten van dit onderzoek. Beemster heeft hiermee weer zijn visitekaartje afgegeven. 

 

8. 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 de Stadsregio Amsterdam 

van hedenavond. In de regioraad is onder andere gedebatteerd over de democratische 

legitimiteit van de ingestelde regiegroep voor de ontwikkeling van de samenwerking in de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA) en is een motie aangenomen over Woningnet. De 

heer Groot reageert op het punt van de democratische legitimiteit en de heer 

Commandeur op de motie over Woningnet. De heer Dings gaat op deze reacties in. 

Wethouder Butter reageert ook op de opmerkingen van de heer Commandeur. 

 

9. Sluiting. 

Het was een goed gebruik van oud burgemeester de heer Brinkman om bij de sluiting 

van de laatste raadsvergadering van het jaar, terug te kijken op dit jaar aan de hand van 

de belangrijkste besluiten die de raad heeft genomen. De voorzitter geeft aan deze 

traditie graag te willen voortzetten. Vervolgens kijkt zij terug op 2015 en sluit daarna, om 

22.45 uur, de vergadering na allen fijne feestdagen en een goede en veilige jaarwisseling 

te hebben gewenst. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 19 januari 2016. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


