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

gehouden op dinsdag 26 september 2017, aanvang 22.46 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 (bij punt 7 t/m 11) 

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. Bij loting wordt bepaald, dat de heer Vinke 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: 

 7a. Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / bijstelling van de 

begroting 2017. 

 7b. Schriftelijke reactie van de gemeenteraad op de brief van de provincie Noord-

Holland over de financiële positie 2017 van de gemeente. 

 7c. Voorstel om in te stemmen met de visie & samenwerkingsagenda Zaanstreek-

Waterland, in het kader van samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. 

 7d. Voorstel tot het bespreken van het werkplan en begroting 2018 van de 

Metropoolregio Amsterdam. 

 7e. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 van 

de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 7f Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de 2e wijziging van de 

begroting 2017 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland.. 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken. 

 Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
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4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 5 september 2017. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

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

onderzoeken van de geloofsbrief van de heer H.W.E.Ö. Heijmans. 

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

heer De Lange (voorzitter), mevrouw Helder (lid) en de heer Vinke (lid). De raad 

benoemt hen bij acclamatie.  

De voorzitter schorst de vergadering.  

De leden van de commissie van onderzoek en de griffier verrichten het onderzoek.  

De voorzitter heropent de vergadering nadat de commissie en de griffier weer plaats 

hebben genomen aan de vergadertafel. 

 

6. Voorstel tot het toelaten van de heer H.W.E.Ö. Heijmans tot lid van de 

gemeenteraad. 

 De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer 

De Lange. De heer De Lange brengt namens de commissie van onderzoek het 

volgende verslag uit: “De commissie rapporteert de raad, dat zij bovengenoemde 

bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemde 

aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert om over 

te gaan tot de toelating tot de raad.” 

De raad besluit conform het advies van de commissie. 

De voorzitter neemt vervolgens de belofte af. De heer Heijmans spreekt uit “Dat 

verklaar en beloof ik”.  

De voorzitter feliciteert de heer Heijmans met zijn toelating. Hierna neemt zij samen 

met de heer Heijmans de felicitaties van de andere leden, de wethouders en de griffier 

in ontvangst en laat de heer Heijmans zitting nemen aan de raadstafel. 

 

7. A-punten. 

 

7a. Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / bijstelling van de 

begroting 2017. 

 De raad besluit in te stemmen met de eerste tussenrapportage, de voorgestelde wijzigingen 

vast te stellen en de onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming 

op € 1.072.857 vast te stellen.  

 

7b. Schriftelijke reactie van de gemeenteraad op de brief van de provincie Noord-Holland 

over de financiële positie 2017 van de gemeente. 

 De raad besluit de voorgestelde brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zo vast 

te stellen. 

 

7c. Voorstel om in te stemmen met de visie & samenwerkings-agenda Zaanstreek-

Waterland, in het kader van samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. 

 De raad besluit in te stemmen met de aangeboden visie en samenwerkingsagenda. 

 

7d. Voorstel tot het bespreken van het werkplan en begroting 2018 van de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

 De raad besluit in te stemmen met dit werkplan en deze begroting en hiervoor de bij dit 

voorstel behorende zienswijze vast te stellen. 
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7e. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 van de 

GGD Zaanstreek-Waterland. 

 De raad besluit in te stemmen met deze begroting en dit als zienswijze in te brengen.  

 

7f. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de tweede wijziging van de 

begroting 2017 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland. 

 De raad besluit in te stemmen met deze tweede wijziging en dit als zienswijze in te brengen. 

 

8. Ingekomen stukken 

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

- De brief d.d. 22 augustus 2017 van de Vervoerregio Amsterdam met bijlage over de 

vaststelling van de begroting 2018. 

- De brief d.d. 23 augustus 2017 van het college over de huisvesting van de 

openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. 

- De uitspraak van de Raad van State op het ingesteld beroep tegen het 

bestemmingsplan “Appels en perenpad” en de verleende omgevingsvergunning 

voor de bouw van 20 woningen in dit plan. 

- De brief d.d. 28 augustus 2017 van de voorzitter van het centraal stembureau over 

de benoeming van de heer H.W.E.Ö. Heijmans tot raadslid als opvolger van 

mevrouw A.M.J. Segers. 

- De brief d.d. 30 augustus 2017 van het college over de onjuiste toewijzing van 

koopwoningen in deelplan 3 van het woningbouwplan De Keyser. 

 

De heer Groot heeft over het laatste ingekomen stuk een vraag aan de fractie van het 

CDA waarop deze fractie niet ingaat. 

  

9. Mededelingen. 

 Er zijn geen mededelingen..  

 

10. 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 een terugkoppeling van de voorsessie, op deze avond, van de 

regioraad van de Vervoerregio Amsterdam.  

11. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 17 oktober 2017. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 

 


