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

gehouden op dinsdag 16 mei 2017, 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  

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.Ö. Heijmans 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 B.A.C. Jonk-de Lange wethouder BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en benoemt dat het tijdelijke raadslidmaatschap van 

de heer Heijmans met opnieuw een periode van 16 weken is verlengd. 

Bij loting wordt bepaald, dat de heer De Lange 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 het volgende A-punten toegevoegd: 

 5b. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 

van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 5c. Voorstel tot het vaststellen van de 10e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Vervoerregio Amsterdam. 

 5d. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp jaarstukken 2016 

van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 

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 18 april 2017. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
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5. A-punten. 

 

5a. Bekrachtiging opgelegde geheimhouding op overlegde stukken met betrekking 

tot geactualiseerde grondexploitaties. 

 De heer Groot mist in het voorstel de motivering waarom deze stukken niet openbaar 

zouden kunnen zijn. Over dit vraagstuk is zijn fractie verdeeld en om deze reden 

verzoekt hij om een hoofdelijke stemming. De heer De Lange vraagt of geheimhouding 

betekent dat een ieder aan wie dit is opgelegd, aan geheimhouding is gehouden 

ongeacht of hier tegen is gestemd. De voorzitter antwoordt hierop bevestigd. De heer 

Vinke vraagt naar het gevolg als de raad de geheimhouding niet bekrachtigd. De 

voorzitter antwoordt dat de stukken dan openbaar zullen zijn. 

Hierna gaat de voorzitter over tot de hoofdelijke stemming, waarvan de uitslag is: de 

heer De Lange voor, de heer Schagen voor, de heer Smit voor, de heer Vinke voor, de 

heer De Wildt voor, de heer Bakker voor, mevrouw Van Boven voor, mevrouw Bregman 

voor, de heer Commandeur voor, de heer Dings voor, de heer Groot voor, de heer 

Heijmans tegen en mevrouw Helder voor. De voorzitter stelt vast dat 12 leden voor en 1 

lid tegen het voorstel hebben gestemd. Daarmee is het voorstel aangenomen.  

De raad bekrachtigd hiermee de door het college op 2 mei 2017 (verzonden 3 mei 

2017) opgelegde geheimhouding op de overlegde stukken met betrekking tot 

geactualiseerde grondexploitaties van De Nieuwe Tuinderij en De Keyser. 

5b. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 van 

de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 De raad besluit in te stemmen met de ontwerp begroting, dit als zienswijze in te 

brengen en neemt de jaarstukken 2016 voor kennisgeving aan. 

5c. Voorstel tot het vaststellen van de 10e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Vervoerregio Amsterdam. 

 De raad besluit de 10e wijziging van deze gemeenschappelijke regeling vast te stellen. 

 

5d. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp jaarstukken 2016 

van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 De raad besluit in te stemmen met de jaarstukken en dit als zienswijze in te brengen. 

 

7. Ingekomen stukken. 

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

- Het programma van eisen van de provincie voor het archeologisch onderzoek bij de 

komende oprit Purmerenderweg – N244 met de aanbiedingsbrief d.d. 3 april 2017 

van wethouder Zeeman.  

- De op 4 april 2017 ontvangen kadernota 2018 van de Omgevingsdienst IJmond. 

- De brief d.d. 11 april 2017 van wethouder Zeeman waarmee de raad wordt  

geïnformeerd over de uitvoering van de algemene verordening ondergrondse 

infrastructuur in de vorm van de vaststelling van de schadevergoedingsregeling en 

de nadere regels. 

- De op 13 april 2017 ter kennisname ontvangen jaarstukken 2016 van de Stadsregio 

Amsterdam en de kadernota 2018 van de Vervoerregio Amsterdam. 

- De brief d.d. 13 april 2017 van de provincie Noord-Holland over de nieuwe  

subsidieregeling voor de bestuurskrachtversterking. 

- De kaderbrief d.d. 14 april 2017 financieel toezicht 2018 van de provincie Noord-

Holland. 
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- De van het college ontvangen leerlingenprognose en ruimtebehoefte 

basisonderwijs 2017 gemeente Beemster. 

- De mededeling d.d. 19 april 2017 van de Raad van State dat door de stichting 

Behoud Waterland en de stichting Beemstergroen beroep is ingesteld tegen het op 

28 februari 2017 vastgestelde bestemmingsplan Mijzerweg 1a. 

- De brief d.d. 19 april 2017 van het algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-

Waterland dat voor de beoogde aanpassing van de gemeenschappelijke regeling er 

te zijner tijd een nieuw voorstel zal worden gedaan. 

- De brief d.d. 21 april 2017 van het algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-

Waterland en de portefeuillehouders Jeugd/WMO over het rapport kwaliteit van 

Veilig Thuis ZW Stap 2, het betreffende rapport en het plan van aanpak met 

verbetermaatregelen.  

- De ter kennisname ontvangen motie van de gemeente Edam-Volendam d.d. 13 

april 2017 over de Omgevingsvisie Waterland 2030 inclusief de notitie Agenda 

Purmerend 2040, ruimte voor Purmerend. 

- Het uitvoeringskader 2015 – 2018 van de Omgevingsdienst IJmond met de 

aanbiedingsbrief d.d. 24 april 2017 van het college. 

- De brief d.d. 2 mei 2017 van de voorzitter van het centraal stembureau over de 

verlenging van het tijdelijk ontslag van mevrouw Segers en de verlenging van het 

tijdelijk lidmaatschap van de heer Heijmans van de gemeenteraad. 

 

7. Mededelingen. 

 De heer De Lange deelt mede op uitnodiging aanwezig te zijn geweest bij de opening 

van de molenschuur De Jonge Arnoldus aan de Hobrederweg. Hij ervaart deze 

voorziening als passend in het landelijk gebied en als een goede recreatieve functie. 

Daarnaast heeft hij de nieuwe opzet van de dodenherdenking van 4 mei als 

indrukwekkend en als goed bezocht ervaren. 

 

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 Bakker doet terugkoppeling van de heropening van een fraai gerenoveerde 

algemene begraafplaats in Middenbeemster en pleit daarbij voor het alsnog vinden van 

een oplossing voor de overlast van de reigers op deze plek. De voorzitter stelt, dat dit 

een mededeling voor bij punt 7 is geweest. De heer Dings doet verslag van de 

regioraadsvergadering van de Vervoerregio Amsterdam van 9 mei; over de kadernota 

en het aanpassen van metrolijn 53 in Amsterdam. 

9. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 6 juni 2017. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


