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

gehouden op dinsdag 6 september 2016, aanvang 21.30 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:   

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 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 worden de volgende A-punten toegevoegd: 

 8a. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene verordening ondergrondse 

infrastructuur. 

 8b. Voorstel om toestemming te verlenen tot het treffen van de gemeenschappelijke 

regeling regionale samenwerking decentralisaties in sociaal domein 2016-2018 

(regeling zonder meer). 

  

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 28 juni 2016. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
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5. Voorstel tot het benoemen van de heer N.C.J. Konijn tot plaatsvervangend lid 

van de raadscommissie. 

 De raad besluit bij acclamatie de heer N.C.J. Konijn met ingang van 6 september 2016 

te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadscommissie (commissielid). 

Hierna wordt de integriteitsverklaring getekend door de heer Konijn met mede 

ondertekening van de voorzitter en de heer De Lange, fractievoorzitter van de BPP.. 

De voorzitter feliciteert de heer Konijn met zijn benoeming. Hierna neemt de heer 

Konijn de felicitaties van de leden, de griffier en de wethouders in ontvangst.  

 

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

onderzoeken van de geloofsbrief van mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange. 

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

heer Dings (voorzitter), mevrouw Helder (lid) en de heer Groot (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. 

 

7. Voorstel tot het benoemen en beëdigen van mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange tot 

wethouder. 

 De voorzitter inventariseert of er voorafgaand aan de benoemingsprocedure behoefte 

is bij de leden om over dit voorstel te spreken. De heer Dings geeft aan dit te willen en 

stelt aan de kandidaat-wethouder vier vragen. De voorzitter stelt, dat deze inhoudelijke 

vragen op dit moment niet aan de kandidaat-wethouder kunnen worden gesteld omdat 

de portefeuilles nog niet zijn verdeeld. Er zal na deze formele handelingen nog volop 

gelegenheid zijn om deze vragen aan mevrouw Jonk te stellen. 

Hierna gaat de voorzitter over tot de benoemingsprocedure en geeft daarvoor het 

woord aan de voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer Dings . 

De heer Dings brengt namens de commissie van onderzoek het volgende verslag uit: 

“De commissie rapporteert de raad, dat zij de bescheiden van mevrouw Jonk heeft 

onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de kandidaat-wethouder aan 

alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert om over te 

gaan tot een stemming over de benoeming van de genoemde kandidate.” 

De voorzitter stelt voor om tot stemming over te gaan en wijst overeenkomstig het 

reglement van orde, twee leden aan tot stembureau te weten de heer Vinke en de heer 

Smit. Het stembureau wordt bijgestaan door de griffier en houdt zitting in de raadzaal. 

Hierna wordt tot de schriftelijke stemming overgegaan. Na het tellen van de stemmen  

deelt de heer Vinke mede, dat 12 personen aan de stemming deel konden nemen. Op 

mevrouw Jonk zijn 11 stemmen voor, 0 tegen en 1 blanco uitgebracht.  

De heer Dings wil een stemverklaring afleggen. De voorzitter stelt, dat dit niet mogelijk 

is omdat de stemming geheim is. 

Hierna besluit de raad, gelet op de bevindingen van de onderzoekscommissie en de 

uitslag van de schriftelijke stemming, om mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange met ingang 

van 6 september 2016 te benoemen tot wethouder van de gemeente Beemster voor de 

bestuursperiode 2014-2018 en haar deeltijdfactor vast te stellen op 0,67 fte. 

De raad besluit tevens om de deeltijdfactor van de wethouders D.J. Butter en  

A. Zeeman met ingang van 6 september 2016 vast te stellen op 0,67 fte in plaats van 

0,6 fte. 
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De voorzitter vraagt of mevrouw Jonk haar benoeming aanvaard. Daarop antwoordt 

mevrouw Jonk bevestigend. De voorzitter feliciteert de nieuwe wethouder met haar 

benoeming.  

Hierna neemt de voorzitter de eed af. De voorzitter leest de eed voor en neemt die af. 

Wethouder Jonk spreekt uit “Dat verklaar en beloof ik”. 

Vervolgens neemt wethouder Jonk de felicitaties van de leden, de griffier en de andere 

wethouders in ontvangst en neemt haar nieuwe plek aan de vergadertafel in. 

 

De voorzitter schorst de vergadering, om 22.00 uur, om gelegenheid te geven voor de 

aanwezigen op de publieke tribune om de nieuwe wethouder en haar familie te 

feliciteren. De voorzitter heropent de vergadering om 22.07 uur en geeft het woord aan 

wethouder Jonk.  

Wethouder Jonk dankt de raad voor het in haar gestelde vertrouwen en ziet uit naar de 

samenwerking met de raad. 

 

8. A-punten. 

 

8a. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene verordening ondergrondse 

infrastructuur. 

 De raad besluit deze verordening vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

telecommunicatieverordening gemeente Beemster. 

 

8b. Voorstel om toestemming te verlenen tot het treffen van de gemeenschappelijke 

regeling regionale samenwerking decentralisaties in sociaal domein 2016-2018 

(regeling zonder meer). 

 De raad besluit het college hiervoor toestemming te verlenen. 

 

9. Behandeling B-punten.  

 

Voorstel om in te stemmen met de principe-uitspraak van het college over 

woningbouw op het perceel Jisperweg 68 en de bedrijfsverplaatsing naar de 

Hobrederweg te Westbeemster van de familie Oudshoorn. 

 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 De Lange roept de andere fracties 

op om het Des Beemsters beleid te evalueren op de vraag of maatwerk daadwerkelijk 

mogelijk is gebleken zoals beoogd. De heer Vinke, de heer Smit, mevrouw Helder en 

de heer Commandeur geven aan in te stemmen met het voorstel. Wethouder Zeeman 

reageert op de opmerkingen. De heer De Lange constateert dat door de andere 

fracties niet is gereageerd op zijn oproep en wenst deze oproep te bespreken in het 

raadspresidium.  

De voorzitter gaat tot stemming over en stelt vast, dat voor het voorstel stemmen de 

leden van de fracties van D66, VVD, CDA en PvdA/GroenLinks en tegen de leden van 

de fractie van BPP. Hiermee besluit de raad om de inhoud te bevestigen van de brief 

van het college met de principe-uitspraak om geen planologische medewerking toe te 

zeggen aan het ingediende woningbouwplan op het perceel Jisperweg 68 en het 

ingediende plan voor de nieuwe bedrijfslocatie aan de Hobrederweg.  

 

10. Ingekomen stukken. 

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

inachtneming van de kanttekeningen die daarbij in het voorstel zijn gemaakt: 
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- De brief d.d. 15 juni 2016 over de gewijzigde procedure aanbesteding 

herontwikkeling gemeentehuis Beemster.  

- De (gezamenlijke) zienswijze d.d. 16 juni 2016 van de Stichting Beemstergroen, de 

Stichting Behoud Waterland en de stichting Nekkerzoom op het terinzage gelegde 

ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning voor woningbouw 

in het plangebied “Appels en perenpad” van De Nieuwe Tuinderij te 

Zuidoostbeemster.  

- De brief d.d. 27 juni 2016 van wethouder Zeeman als antwoord op een vraag 

vanuit de commissie over overlast van stuifzand door het braakliggende 

(woningbouw) terrein van de voormalige Spelemei. 

- De brief d.d. 4 juli 2016 van wethouder Butter over de stand van zaken vorming 

woningmarktregio. 

- De brief d.d. 5 juli 2016 van wethouder over het kwartaalbericht van 2 juni 2016 

van de HVC. 

- De motie van de gemeente Leudal van 5 juli 2016 met de oproep aan het Rijk om 

het zo te organiseren dat tekorten bij de Veiligheidsregio niet ten laste komen van 

de gemeenten.  

- De motie van de gemeente Bergen (Limburg) van 19 juli 2016 met de oproep aan 

het Rijk om niet mee te gaan in een mogelijk initiatief vanuit de Tweede Kamer om 

de gemeentelijke autonomie voor belastingheffing te wijzigen.  

- Het jaarverslag 2015 van het dorpszorg kernteam jeugd zoals toegezonden door 

het college op 21 juli 2016.  

- De brief d.d. 1 augustus 2016 van wethouder G.H. Hefting met de mededeling aan 

de raad, dat hij per 1 september 2016 ontslag neemt als wethouder. 

- De brief d.d. 2 augustus 2016 van het college waarmee de raad wordt 

geconsulteerd over de concept zienswijze van het college op de door de provincie 

ter inzage gelegde beheersplannen Natura 2000. 

- De brief d.d. 4 augustus 2016 van het college met bijlagen waarmee de raad wordt 

geïnformeerd over de positieve reactie met kanttekeningen die het college heeft 

gegeven op het concept Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021. 

 

11. Mededelingen. 

 De voorzitter brengt het navolgende in: Het college heeft van RTV Noord-Holland een 

WOB verzoek ontvangen voor opgave van het aantal en het onderwerp van geheim 

verklaarde stukken. Ook is gevraagd naar de gevolgde procedure voor deze 

geheimhouding en de reden van de geheimhouding. Dit verzoek is gericht aan het 

college maar is voor de afhandeling ook een zaak van de raad. De raad moet namelijk 

ook zelfstandig besluiten welke gegevens beschikbaar worden gesteld. Om dit 

werkbaar te maken is deze afhandeling in veel gemeenten gemandateerd aan de 

griffier. Bij Beemster is dit mandaat er niet. De voorzitter stelt de raad voor om dit 

mandaat alsnog te verlenen waardoor dit verzoek door de griffier kan worden 

afgehandeld. De raad besluit dit mandaat te verlenen. 

 

12. 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 verslag van de regioraadsvergadering SRA van 5 juli 2016. 

 

13. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 27 september 2016. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


