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

gehouden op dinsdag 21 maart 2017, 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 

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. 

Bij loting wordt bepaald, dat de heer Commandeur 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: 

 5b. Voorstel om in te stemmen met de kadernota 2018 van de GGD Zaanstreek-

Waterland. 

 Mevrouw Van Boven verzoekt de moties vreemd aan de orde van dag “Onderzoek naar 

oplossingen voor de parkeerproblematiek bij basisschool De Bloeiende Perelaar te 

Zuidoostbeemster” en “Onderzoek of standplaatsenbeleid kan bijdragen aan het 

voorzieningenniveau in de woonkernen” op de agenda te plaatsen. 

De raad besluit beide moties als respectievelijk punt 9 en 10 aan de agenda toe te 

voegen. 

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

 Er hebben zich 2 insprekers gemeld voor bij de aan de agenda toegevoegde moties 

vreemd aan de orde van de dag, te weten de heer F. van der Lee en de heer H.J.M. 

Jonk. Op voorstel van de voorzitter besluit de raad om beide insprekers bij agendapunt 

9 de gelegenheid voor het spreekrecht te geven. 
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4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 februari 2017. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

  

5a. Voorstel tot het benoemen van voorzitter van de raadscommissie. 

 De raad besluit de heer Groot te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie 

Beemster namens de fractie van D66, als vervanger van mevrouw Segers. 

 

5b. Voorstel om in te stemmen met de kadernota 2018 van de GGD Zaanstreek-

Waterland. 

 De heer Schagen geeft aan dat zijn fractie instemt met het voorstel met dien verstande, 

dat in de zienswijze aandacht moet worden gevraagd voor het beter betrekken van de 

gemeenteraden en dat er door de GGD meer invulling moet worden gegeven aan het 

beleid voor vroegsignalering van verwarde personen. De heer Dings, de heer 

Commandeur, mevrouw Van Boven en de heer Groot zien de noodzaak niet van deze 

aanvulling. De heer Schagen ziet af van de aanvulling met de constatering, dat de 

portefeuillehouder hier aandacht voor heeft. De voorzitter gaat over tot besluitvorming. 

De raad besluit in te stemmen met de kadernota 2018 en de voorgestelde zienswijze 

hiervoor vast te stellen.  

6. Ingekomen stukken. 

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

inachtneming van de kanttekening, die daarbij in het voorstel is opgenomen: 

- Het jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 van de rekenkamercommissie Purmerend-

Beemster. 

- De op 13 februari 2017 ontvangen brief van de Sociale Alliantie met de oproep om 

erop toe te zien dat het extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen ook voor 

dit doel wordt gebruikt. 

- De raadsinformatiebrief d.d. 16 februari 2017 van het Programma Landelijke 

Meldkamerorganisatie over de vorming van de Meldkamer Noord-Holland. 

- De staat van verleende subsidies voor 2017 zoals toegezonden op 13 februari 2017 

door wethouder Zeeman. 

- De motie van de gemeente Hof van Twente d.d 14 februari 2017 met het verzoek 

om adhesie te betuigen aan de oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer om 

thuisteelt van medicinale cannabis voorwaardelijk te legaliseren. 

- De brief d.d. 20 februari 2017 van wethouder Zeeman waarmee een antwoord is 

gegeven op de vraag van de heer De Lange in de commissie over de riolering in 

het buitengebied. 

- De brief d.d. 27 februari 2017 van het college waarmee een reactie is gegeven op 

de brief van de fractie van de BPP van 24 november 2016 over de toepassing van 

regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012. 

- De brief d.d. 27 februari 2017 van het college als tussenbericht over de afdoening 

van de door de fracties van het CDA en D66 aangedragen knelpunten in de 

uitvoering van het handhavingsbeleid. 

- De brief d.d. 27 februari 2017 van het college met de geactualiseerde beleidsnotitie 

dammen en bruggen Beemster 2017. 

- De brief d.d. 3 maart 2017 van ondernemers uit Beemster over de 

toeristenbelasting 2017. 
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Op verzoek van de heer Vinke besluit de raad om de  brief d.d. 1 maart 2017 van 

wethouder Butter over de stand van zaken bij de uitvoering van de motie Beemster 

woningen in 2030 gasvrij, te agenderen voor behandeling in de commissievergadering 

van 18 april 2017. 

De heer De Lange vindt de actualisatie van de beleidsnotitie dammen en bruggen een 

goede verscherping van het beleid. Verder dankt hij het college voor de beantwoording 

over de toepassing van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 en 

geeft aan, dat zijn fractie hierop zal terugkomen omdat dit nog niet tot tevredenheid 

stemt. 

7. Mededelingen. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

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. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag “Onderzoek naar oplossingen voor de 

parkeerproblematiek bij basisschool De Bloeiende Perelaar te 

Zuidoostbeemster”. 

 De voorzitter stelt de 2 insprekers, de heer F. van der Lee en de heer H.J.M. Jonk, in 

staat om in te spreken.  

De heren Van der Lee en Jonk spreken in op het onderwerp parkeerproblematiek bij de 

basisschool. De heer Jonk spreekt tevens in op het onderwerp standplaatsenbeleid 

(agendapunt 10). Er zijn vragen voor beide insprekers van de heer Commandeur, de 

heer De Lange, de heer Heijmans en de heer Schagen. 

De voorzitter geeft hierna het woord aan mevrouw Van Boven. 

Mevrouw Van Boven dient de motie namens haar fractie in en leest die voor: 

“Motie vreemd aan de orde van de dag Onderzoek naar oplossingen voor de 

parkeerproblematiek bij basisschool De Bloeiende Perelaar te Zuidoostbeemster. 

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

andere werkzaamheden  van  de  gemeenteraad  van  Beemster  2010. 

Overwegende, dat de verkeersintensiteit rondom basisschool De Bloeiende Perelaar bij 

het halen en brengen van de kinderen te hoog is voor de gebouwde "Kiss and Ride 

faciliteit", dat het huidige aantal parkeerplaatsen rondom dit gebouw al jaren te klein is, 

dat wonderwel er nog geen ongelukken zijn gebeurd door gevaarlijke en 

onoverzichtelijke verkeerssituaties, door dit tekort aan parkeerplaatsen, dat de directeur 

van De Bloeiende Perelaar het beleid voert dat leerlingen die dichtbij wonen, zoveel 

mogelijk lopend of met de fiets naar school komen, dat aan ouders is aangeboden om 

veilig op de parkeerplaats bij restaurant BOSS te parkeren, maar dat te weinig ouders 

daar gebruik van maken en alsnog bij de school parkeren, dat in de Nieuwe Tuinderij 

Oost nog circa 270 nieuwe woningen worden gebouwd waarvan de kinderen naar 

verwachting ook naar deze basisschool zullen gaan en de gemeente nu nog de kans 

heeft de parkeerfaciliteit rondom dit gebouw voor te bereiden op die aanwas, dat de 

gemeenteraad op 27 september 2016 het voorstel van het college heeft afgewezen 

voor de vestiging van een supermarkt aan het Middenpad met bijbehorende 

parkeerplaatsen voor meervoudig gebruik, en er dus geen zicht is op een andere 

oplossing van dit hardnekkige parkeerprobleem bij de school.  

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders van Beemster om te 
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onderzoeken hoe de parkeerproblematiek rondom deze basisschool opgelost kan 

worden alvorens de locatie waarop de supermarkt zou worden gebouwd plus de 

westelijke helft van de zuidstrook langs het Middenpad, te bebouwen met woningen. 

En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van de VVD.” 

De heer Groot, de heer Dings, de heer De Lange en de heer Commandeur reageren op 

de motie waarbij de heren Groot, Dings en De Lange aangeven een integrale aanpak 

van de parkeerproblematiek te willen. De heer Commandeur steunt de motie. 

Wethouder Butter stelt voor om de gesignaleerde parkeerproblematiek breder te 

trekken door dit toe te voegen aan het uitvoeringsplan van de gemeentelijk verkeer- en 

vervoerplan (GVVP). Verder geeft hij aan, dat het college ernaar streeft om in 

september een voorstel aan de raad te doen voor de bestemming van de gronden, 

waarop in de motie wordt gedoeld. 

Mevrouw Van Boven, de heer Groot, de heer Dings, de heer De Lange en de heer 

Commandeur reageren in 2e termijn waarbij de heer Dings voorstelt om de motie aan te 

passen door de zin “alvorens de locatie waarop de supermarkt zou worden gebouwd 

plus de westelijke helft van de zuidstrook langs het Middenpad, te bebouwen met 

woningen” te schrappen. Wethouder Butter geeft aan bij brief bij de raad te zullen 

terugkomen op het uitvoeringsplan van het GVVP. Afgesproken wordt om deze brief 

inhoudelijk te behandelen in de commissie van 18 april 2017. 

De voorzitter sluit de 2e termijn en vraagt de fractie van de VVD of de motie wordt 

gehandhaafd of wordt aangepast zoals door de heer Dings is voorgesteld. Mevrouw 

Van Boven geeft aan de motie aan te passen zoals voorgesteld door de heer Dings en 

die zo in stemming te willen brengen. 

De voorzitter gaat over tot stemming. Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming. 

De heer Groot geeft als stemverklaring, dat zijn fractie voor de aangepaste motie zal 

stemmen omdat dit een uitvoering betreft die als te doen gebruikelijk van het college 

mag worden verwacht. 

De raad besluit unaniem de aangepaste motie aan te nemen te weten luidende het 

verzoek aan het college om te onderzoeken hoe de parkeerproblematiek rondom de 

basisschool De Bloeiende Perelaar opgelost kan worden. 

 

10. Motie vreemd aan de orde van de dag “Onderzoek of standplaatsenbeleid kan 

bijdragen aan het voorzieningenniveau in de woonkernen.” 

 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van Boven. 

Mevrouw Van Boven dient de motie namens haar fractie in en leest die voor:  

“Motie vreemd aan de orde van de dag Onderzoek of standplaatsenbeleid kan 

bijdragen aan het voorzieningenniveau in de woonkernen. 

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

andere werkzaamheden  van  de  gemeenteraad  van  Beemster  2010.  

Overwegende, dat de gemeenteraad op 27 september 2016 het voorstel van het 

college heeft afgewezen voor de vestiging van een supermarkt aan het Middenpad, dat  

door dit besluit een belangrijk element is weggevallen voor de realisatie van een 

dorpshart aan het Middenpad, dat het zeer wenselijk is om voorzieningen te hebben 

waardoor huidige en toekomstige dorpelingen van Zuidoostbeemster elkaar kunnen 

ontmoeten, op allerlei niveaus verbindingen kunnen leggen en op die manier de 

cohesie in de verschillende wijken van Zuidoostbeemster verbetert, dat de 

doelstellingen ook gelden voor de andere woonkernen van Beemster, dat de gemeente 

geen standplaatsenbeleid heeft.  

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders van Beemster om te 

onderzoeken of een standplaatsenbeleid bij kan dragen aan deze doelstellingen. 
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En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van de VVD.” 

De heer Groot, de heer Vinke, de heer De Lange en de heer Commandeur reageren op 

de motie waarbij de heren Groot, Vinke en Commandeur aangeven de motie niet te 

steunen en er vragen worden gesteld.  

De voorzitter en wethouder Butter geven aan, dat de gemeente geen 

standplaatsenbeleid heeft. Wethouder Butter voegt hieraan toe, dat dit te ontwikkelen 

beleid dan opgaat voor de hele gemeente en consequenties zal hebben.  

Mevrouw Van Boven geeft aan de motie in te trekken gelet op de standpunten van de 

andere fracties. Het doel van haar fractie was om te onderzoeken of tot beleid kan 

worden gekomen voor eenvoudige voorzieningen zoals een verrijdbare marktkraam. 

De voorzitter constateert dat hiermee dit agendapunt kan worden afgesloten. 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.52 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 18 april 2017. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 


