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

gehouden op dinsdag 20 december 2016, aanvang 22.35 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 feliciteert en overhandigt de gemeentebode, 

mevrouw Schouwink, een boeket in verband met haar ambtsjubileum. 

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

 5b. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen en de 

tarieventabellen voor 2017. 

 5c. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1. 

 5d. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van een 

woningmarktanalyse ten behoeve van een nieuwe woonvisie. 

 5e. Voorstel tot het vaststellen van de 2e tussenrapportage over de begroting 

2016. 

 5f. Voorstel inzake de aanwijzing van de accountant voor de controle van de 

jaarrekening 2016. 

 5g. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de 

jaarrekening 2016. 

 De heer Dings verzoekt de motie vreemd aan de orde van dag “Beemster woningen in 

2030 gasvrij” op de agenda te plaatsen. 
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De raad besluit deze motie als punt 10 aan de agenda toe te voegen. 

 

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 29 november 2016. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a. Voorstel tot het benoemen van plaatsvervangende leden van de raadscommissie. 

 De raad besluit bij acclamatie mevrouw F.H. Heijmans-Go en de heer P.E.J. 

Beemsterboer met ingang van 20 december 2016 te benoemen tot plaatsvervangende 

leden van de raadscommissie namens D66. 

Hierna wordt de integriteitsverklaring getekend door mevrouw Heijmans en de heer 

Beemsterboer met mede ondertekening van de voorzitter en de heer Groot, 

fractievoorzitter van D66. 

De voorzitter feliciteert mevrouw Heijmans en de heer Beemsterboer met de 

benoeming. Hierna nemen mevrouw Heijmans en de heer Beemsterboer de felicitaties 

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

 

5b. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen en de tarieventabellen 

voor 2017. 

 De raad besluit tot de vaststelling van de Legesverordening 2017 en de daarbij 

behorende tarieventabel 2017, de verordening Afvalstoffenheffing 2017 en de daarbij 

behorende tarieventabel 2017, de verordening Rioolheffing 2017 en de daarbij 

behorende tarieventabel 2017, de verordening Liggeld woonschepen 2017 en de 

daarbij behorende tarieventabel 2017, de verordening Toeristenbelasting 2017 en de 

daarbij behorende tarieventabel 2017, de verordening begrafenisrechten 2017 en de 

daarbij behorende tarieventabel 2017, de verordening onroerend zaakbelastingen 2017 

en de daarbij behorende tarieventabel 2017en verordening belastingen op roerende 

woon- en bedrijfsruimten 2017 en de daarbij behorende tarieventabel 2017.  

 

5c. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1. 

 De raad besluit het beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1 (ongewijzigd) vast te stellen, 

met inachtneming van de lnspraaknota beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1 en te 

bepalen dat dit beeldkwaliteitplan aangemerkt dient te worden als welstandsnota als 

bedoeld in artikel 12a van de Woningwet. 

5d. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van een 

woningmarktanalyse ten behoeve van een nieuwe woonvisie. 

 De raad besluit hiervoor een krediet van € 10.720 ter beschikking te stellen en dit 

bedrag ten laste brengen van de bestemmingsreserve collegeprogramma. 

 

5e. Voorstel tot het vaststellen van de 2e tussenrapportage over de begroting 2016. 

 De raad besluit: 

- In te stemmen met de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de 

programmabegroting 2016. 

- De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2016 vast 

te stellen, conform het totaaloverzicht per programma (pagina 22/23). 
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- De mutaties op reserves conform het overzicht op in het hoofdstuk 

Resultaatbestemming (pagina 19/20). 

- De onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming voor  

€ 156.719 vast te stellen. 

 

5f. Voorstel inzake de aanwijzing van de accountant voor de controle van de 

jaarrekening 2016. 

 De raad besluit: 

- Het raadsbesluit van 30 juni 2015 tot aanwijzing van Deloitte Accountants B.V. als 

accountant van de raad van Beemster te herzien en te beperken tot het controlejaar 

2015. 

- Ipa-Acon Assurance B.V. aan te wijzen als nieuwe accountant van de raad van 

Beemster voor de controle van de jaarrekening 2016, met de optie tot verlenging 

met één jaar (jaarrekening 2017).  

5g. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de 

jaarrekening 2016. 

 De raad besluit het voorgestelde normenkader vast te stellen. 

 

6. Ingekomen stukken. 

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

- De schriftelijke beantwoording d.d.15 november 2016 van het college van de vraag 

van de fractie CDA over het budget voor het mantelzorgcompliment. 

- De schriftelijke beantwoording d.d. 18 november 2016 van het college van de vraag 

van de fractie D66 om inzage in de declaraties van het college over de 

bestuursperiode 2010-2014. 

- De brief d.d. 22 november 2016 van het college waarmee het Regionaal 

Actieprogramma Wonen 2016-2020 ter kennisname aan de raad is aangeboden. 

- De schriftelijke beantwoording d.d. 28 november 2016 van wethouder Butter van de 

vraag vanuit het raadspresidium over de tolerantiegrens van de financiële 

verordening. 

- Het op 2 december 2016 van het bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland 

ontvangen werkplan 2017. 

 

De heer Dings merkt op, dat Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020 uiteindelijk 

niet is vastgesteld en vraagt naar de consequenties hiervan voor Beemster. Tevens 

pleit hij ervoor om dit onderwerp te betrekken bij de ontwikkeling van de woonvisie. 

Wethouder Butter zegt een schriftelijk antwoord op de vraag toe. 

 

7. Mededelingen. 

 De heer Dings deelt mede dat hij is benoemd tot steunfractielid voor de PvdA in het 

college van hoofdingelanden (algemeen bestuur) van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier. 

  

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 Dings doet verslag van laatste regioraadsvergadering van de SRA (13 

december). Wethouder Butter en de heer De Lange reageren hierop. 
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9. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van D66 inzake de omvang van 

de aangekochte gronden Brand, uitleggebied Zuidoostbeemster II. 

 De voorzitter stelt dat de vragen schriftelijk zijn beantwoord en er thans gelegenheid is 

voor de fractie van D66 om desgewenst nadere inlichtingen te vragen. Zij benoemt ook, 

dat dit het raadspresidium reeds heeft besloten om het onderwerp van de vragen voor 

een inhoudelijke behandeling te agenderen voor behandeling in de commissie van 7 

februari 2017. 

De heer Groot stelt dat zijn fractie geen behoefte heeft aan nadere inlichtingen. 

 

10. Motie vreemd aan de orde van de dag: Beemster woningen in 2030 gasvrij. 

 De heer Vinke dient de motie mede namens de fracties van CDA en D66 in en leest die 

voor, luidende. 

“Motie vreemd aan de orde van de dag “Beemster woningen in 2030 gasvrij”. 

Gelet  op  artikel  36  van  het  Reglement  van  orde  voor  de  vergaderingen  en  

andere werkzaamheden  van  de  gemeenteraad  van  Beemster  2010.  

Overwegende dat het kabinet recent met een energieagenda is gekomen met daarin 

een belangrijke rol voor de lokale overheden. 

Overwegende dat ruim 90 gemeentes en partijen, waaronder netbeheerders, willen dat 

bestaande woningen rond 2030 gasvrij worden. 

Overwegende dat overgang naar gasvrije woningen gevolgen heeft voor de bestaande 

energie-infrastructuur. 

Overwegende dat de energietransitie gevolgen heeft voor de geplande nieuwbouw. 

De gemeente Beemster tot op heden geen actief CO2-neutraal beleid nastreeft. 

De raad actief wenst bij te dragen aan de energietransitie naar een CO2 arme 

energievoorziening; 

Draagt het college op:  

1. De gemeente Beemster te laten aansluiten bij genoemde ‘gasvrij-coalitie’ van 90 

gemeenten en partijen. 

2. Te komen met een gemeentelijke energie-agenda in 2017 gericht op handelings-

perspectief voor bewoners in bestaande bouw. 

3. De geplande nieuwbouwplannen te herzien op het gebied van de energie-

infrastructuur, en nu te komen met alternatieven voor gas. 

4. Het budget hiervoor vrij te maken uit de bestemmingsreserve Uitvoeringsagenda 

Duurzaamheid. 

En  gaat  over  tot  de  orde  van  de  dag.  

De fractie van PvdA/GroenLinks, CDA en D66.” 

 

De heer De Lange, de heer Commandeur, mevrouw Van Boven en de heer Groot 

reageren op de motie. Hierover wordt tussen de fracties gediscussieerd. De heer De 

Lange en mevrouw Van Boven spreken hierbij uit de motie niet te steunen.  

Wethouder Butter geeft aan dat het college punt 3 van de motie onderschrijft en de 

raad de punten 1, 2 en 4 van de motie ontraadt.  

Op verzoek van de fracties van PvdA/GroenLinks, het CDA en D66 schorst de 

voorzitter de vergadering om 23.14 uur en heropend die om 23.17 uur. 

De heer Vinke geeft in 2e termijn aan de motie te handhaven. Hierover wordt opnieuw 

gediscussieerd.  

De voorzitter sluit de 2e termijn en gaat over tot stemming. De heer De Lange verzoekt 

om hoofdelijke stemming. De voorzitter gaat over tot hoofdelijke stemming waarvan de 

uitslag is: de heer De Wildt voor, de heer Bakker tegen, mevrouw Van Boven tegen, 

mevrouw Bregman tegen, de heer Commandeur voor, de heer Dings voor, de heer 
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Groot voor, de heer Heijmans voor, mevrouw Helder tegen, de heer De Lange tegen, 

de heer Schagen tegen, de heer Smit voor en de heer Vinke voor. Dit zijn 7 leden voor 

en 6 leden tegen de motie.  

De voorzitter stelt vast dat 7 leden voor en 6 leden tegen de motie hebben gestemd en 

daarmee de motie is aangenomen. Hierna sluit zij dit agendapunt af. 

  

11. Sluiting. 

 De voorzitter kijkt terug op 2016 en sluit daarna, om 23.32 uur, de vergadering na allen 

fijne feestdagen en een goede jaarwisseling te hebben gewenst. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 17 januari 2017. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 

 


