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

gehouden op dinsdag 18 april 2017, aanvang 22.55 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 

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:  

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de heer Vinke. 

Bij loting wordt bepaald, dat de heer Groot 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-punt toegevoegd: 

 5a. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het ontwikkelen van 

een projectplan Schoolcampus en omgeving Middenbeemster. 

De voorzitter tekent hierbij aan, dat in de commissie is toegezegd dat het 

college voor de vergadering van 16 mei a.s. een aanvullend voorstel zal doen.   

 5b. Voorstel tot het intrekken van de verordening brandweerrechten 2005. 

 5c. Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de tarieventabel behorende 

bij de legesverordening 2017. 

 5d. Voorstel tot het opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede). 

 5e. 

 

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor een feitenonderzoek. 
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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 21 maart 2017. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

  

5a. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het ontwikkelen van een 

projectplan Schoolcampus en omgeving Middenbeemster. 

 De raad stemt in met het ontwikkelen van een projectplan voor de Schoolcampus en 

omgeving Middenbeemster en besluit hiertoe een bedrag beschikbaar te stellen van 

(maximaal)  € 73.000 ten laste van de bestemmingsreserve collegeprogramma. 

 

5b. Voorstel tot het intrekken van de verordening brandweerrechten 2005. 

 De raad besluit de verordening met de bijbehorende tarieventabel (2007) in te trekken. 

5c. Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de tarieventabel behorende 

bij de legesverordening 2017. 

 De raad besluit de 1e wijziging vast te stellen. 

 

5d. Voorstel tot het opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede). 

 De raad besluit de gemeenschappelijke regeling op te heffen. 

 

5e. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor een feitenonderzoek. 

 Mevrouw Van Boven legt namens haar fractie de volgende stemverklaring af: De VVD 

stemt tegen dit voorstel omdat de kosten hiervan te hoog zijn ten opzichte van wat dit 

oplevert. De fractie had dit anders verwacht bij de instemming met het besluit tot het 

laten plaatsvinden van dit onderzoek. De voorzitter gaat hierna over tot besluitvorming. 

De raad besluit een krediet van € 35.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het 

uitvoeren van een onderzoek inzake de aangekochte gronden Brand uitleggebied ZOB 

II, ten laste van de algemene reserve. Dit met aantekening dat de leden van de fractie 

van de VVD tegen dit voorstel hebben gestemd. 

 

6. Behandeling B-punt: Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor de 

woonkernen. 

 De heer Smit, mevrouw Helder, de heer Commandeur, de heer De Lange en de heer 

Dings reageren op het voorstel. De heren Smit en Dings geven daarbij aan dat hun 

fracties instemmen met het voorstel. Mevrouw Helder en de heren Commandeur en De 

Lange geven aan dat hun fracties niet instemmen met dit onderzoek, mogelijk wel over 

3 jaar. Wethouder Zeeman gaat in op de reacties van de fracties. De heren Smit, 

Commandeur , De Lange en Dings reageren in tweede termijn op elkaar en naar 

wethouder Zeeman, die het debat in tweede termijn afsluit met haar reactie.  

De voorzitter gaat over tot stemming. De heer Smit vraagt om hoofdelijke stemming. De 

voorzitter gaat over tot hoofdelijke stemming waarvan de uitslag is: de heer Groot voor,  

de heer Heijmans voor, mevrouw Helder tegen, de heer De Lange tegen, de heer 

Schagen tegen, de heer Smit voor, de heer De Wildt tegen, de heer Bakker tegen, 

mevrouw Van Boven tegen, mevrouw Bregman tegen, de heer Commandeur tegen en 

de heer Dings voor. 
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De voorzitter stelt vast dat 8 leden tegen en 4 leden voor het voorstel hebben gestemd 

en daarmee is het voorstel verworpen. Hierna sluit zij dit agendapunt af. 

 

7. Ingekomen stukken. 

 - De brief d.d. 7 maart 2017 van wethouder Jonk-de Lange over tekstuele 

aanpassingen van de recent vastgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

GGD Zaanstreek-Waterland. 

- De beantwoording van het college d.d. 20 maart 2017 van de technische vraag van 

de fractie van de BPP over de onderhoudskosten van MFC De Boomgaard.  

- De brief d.d. 20 maart 2017 van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster 

en bijlagen over de evaluatie van het in 2014 uitgebrachte rapport Minimabeleid. 

- De brief d.d. 21 maart van het college over door de fracties van het CDA en D66 

aangedragen knelpunten in de uitvoering van het handhavingsbeleid. 

De raad besluit deze stukken voor kennisgeving aan te nemen met de aantekening bij 

het derde ingekomen stuk (van de rekenkamercommissie) dat de in 2017 nog te 

ondernemen stappen ook voor Beemster zo moeten worden uitgevoerd. 

 

De heer Groot meldt terug te zullen komen op de beantwoording van de vragen van 

zijn fractie over de handhaving op de verrommeling bij de woonschepen aan de 

Zuiddijk. 

8. Mededelingen. 

 Mevrouw Bregman doet een mededeling naar aanleiding van de openstelling op 1 april 

jl. voor publiek van de NAM locatie Havermeer en doet daarbij de oproep aan de raad 

om de ontwikkelingen bij dit onderwerp kritisch te volgen. De heer Smit wil hierop 

reageren. De voorzitter geeft aan dat dit een mededeling is en geen gelegenheid voor 

discussie. Deze gelegenheid zal er nog komen. 

De voorzitter doet een mededeling naar aanleiding van beantwoording in de commissie 

van de technische vraag over de naamgeving van een nieuwe brug in het 

woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij: de onjuiste naam Beemsterbrug stond in een 

persbericht van de gemeente en daarop heeft de media haar berichtgeving gebaseerd. 

 

9. 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 staat kort stil bij de komende regioraadsvergadering van de 

Vervoerregio Amsterdam van 9 mei. 

10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 16 mei 2017. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


