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

gehouden op dinsdag 28 november 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 A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange wethouder BPP 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid door ziekte van wethouder 

Jonk. 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-punten toegevoegd: 

 5a. Voorstel tot het nemen van een besluit op bezwaarschriften tegen het 

raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten op het ontwikkelgebied Zuidoostbeemster II. 

 5b. Voorstel tot het vaststellen van de 2e tussenrapportage / bijstelling van de 

begroting 2017. 

 5c. Voorstel tot het wijzigen van de financiële verordening. 

   

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 7 november 2017. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
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Naar aanleiding van agendapunt 7a van deze besluitenlijst geeft de heer De Lange aan 

zijn toezegging te willen nakomen om op enig moment te reageren op de reacties van 

de andere partijen. Deze reactie is dat de passages in de nieuwsbrief waarin wordt 

gesproken over de gemeenteraad niet kunnen. De Beemster Polder Partij trekt hiervoor 

het boetekleed aan en biedt de raad hiervoor de oprechte excuses aan. De nieuwsbrief 

op de website van de Beemster Polder Partij is inmiddels op deze passages 

aangepast. 

 

5. A-punten. 

 

5a. Voorstel tot het nemen van een besluit op bezwaarschriften tegen het 

raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten op het ontwikkelgebied Zuidoostbeemster II. 

 De raad besluit de adviezen de adviescommissie voor bezwaarschriften over te nemen 

en daarmee de bezwaarschriften ongegrond te verklaren, het verzoek om 

proceskostenvergoeding af te wijzen, het bestreden besluit in stand te houden en deze 

besluitvorming bekend te maken. 

De heer Groot legt hierbij namens zijn fractie de navolgende stemverklaring af: zijn 

fractie heeft vol overtuiging tegen het Wvg besluit gestemd omdat dit besluit te gehaast 

is en niet integraal is benaderd. Zijn fractie snap dat betrokkenen zich hierdoor 

overvallen voelen en bezwaren maken. Echter dit proces is democratisch verlopen en 

in het voorliggende juridische proces kan de fractie niet anders dan kennis nemen van 

deze juridisch toetsing en dit advies rechtgeldig en van toepassing verklaren.  

De heer Vinke stelt dat zijn fractie deze stemverklaring onderschrijft en wordt daarmee 

geacht dezelfde verklaring te hebben afgelegd.  

 

5b. Voorstel tot het vaststellen van de 2e tussenrapportage / bijstelling van de 

begroting 2017. 

 De raad besluit in te stemmen met deze 2e tussenrapportage, de voorgestelde 

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

na bestemming, op € 1.312.299 vast te stellen. 

5c. Voorstel tot het wijzigen van de financiële verordening. 

 De raad besluit in de financiële verordening gemeente Beemster 2017 met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2017 vast te stellen en per gelijke datum de 

verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Beemster 2007, het 

Treasurystatuut gemeente Beemster 2010 en de financiële verordening gemeente 

Beemster 2015 in te trekken. 

 

6. Bespreken van de nieuwsbrief van de Beemster Polder Partij “De toekomst van de 

Beemster, aan de inwoners van Beemster”. 

 De voorzitter licht toe waarom dit onderwerp opnieuw is geagendeerd.  

De heer De Lange geeft aan geen behoefte te hebben om iets aan te vullen op hetgeen hij 

bij agendapunt 4 hierover heeft gezegd.  

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

Vinke reageren inhoudelijk op de nieuwsbrief en/of het proces hiervan. De heer De Lange 

reageert op enkele concrete punten van deze reacties.  

Hierna sluit de voorzitter deze bespreking af. 
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7. Ingekomen stukken 

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

- De brief d.d. 23 oktober 2017 van het college met het rapport over het regionaal 

hotelonderzoek Zaanstreek-Waterland. 

- De uitkomsten van de regionale omnibusenquête Beemster 2017. 

- De brief d.d. 30 oktober 2017 van het college over de planologische procedure voor het 

perceel Middenweg 82 te Middenbeemster. 

- De beantwoording d.d. 31 oktober 2017 van het college van de vragen over MFC De 

Boomgaard in het kader van de bestuursrapportage vastgoed. 

- De brief d.d. 31 oktober 2017 van het college met bijlagen over de vaststelling door de 

provincie Noord-Holland van het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. 

- De brief d.d. 4 november 2017 van de Muziekschool Waterland over het belang van 

muziekonderwijs in de gemeente in relatie tot bezuinigingsmaatregelen van de 

gemeente. 

- De brief d.d. 6 november 2017 van het college over de septembercirculaire en het 

regeerakkoord 2017. 

- De programmabegroting 2018-2021 waarin het geamendeerde dekkingsplan is 

verwerkt.  

Dit met de kanttekening dat in de lijst van ingekomen stukken ook de brief is vermeld 

waarmee het college deze begroting heeft aangeboden aan de provincie Noord-Holland. 

De raad heeft deze brief (nog) niet ontvangen en krijgt die alsnog.  

 

De raad besluit het rapport d.d. 12 oktober 2017 feitenonderzoek naar de rechtmatigheid 

van de besluitvorming van de aankoop van de gronden van Brand cs en de brief d.d. 14 

november 2017 waarmee het college dit rapport aanbiedt aan de raad, voor bespreking te 

agenderen in de raadscommissie van 19 december 2017. 

8. Mededelingen. 

 Er zijn geen mededelingen..  

 

9. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in 

algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, 

ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.11 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 19 december 2017. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


