Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster,
gehouden op dinsdag 5 september 2017, aanvang 22.10 uur, in de raadzaal van het
gemeentehuis te Middenbeemster.
Aanwezig:
Mevrouw A.J.M. van Beek
De heer M. Timmerman
De heer M. Bakker
Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg
De heer N.C.M. de Lange
De heer L.J.M. Schagen
De heer A.N. Commandeur
De heer J.C. de Wildt
De heer G.J.M. Groot
De heer J.W.T. Smit
De heer J.R.P.L. Dings
De heer H.J. Vinke
Mevrouw. M.L. van Boven
Mevrouw E.J. Helder-Pauw

burgemeester, voorzitter
griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA
CDA
D66
D66
PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks
VVD
VVD

Mede aanwezig:
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange
Mevrouw A. Zeeman
De heer D.J. Butter

wethouder BPP
wethouder CDA
wethouder VVD

Afwezig met kennisgeving:
De heer H.W.E.Ö. Heijmans

D66

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Bij loting wordt bepaald, dat de heer Bakker 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. Het eindrapport schuldhulpverlening van de rekenkamercommissie Purmerend en
Beemster.
5b. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van
een dierenkliniek en beperkte autoverhuur bij tuincentrum Overvecht op het
perceel Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster.
5c. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de sloop van een
kas en bouw van een stolpwoning op het perceel Kolkpad 3 te Zuidoostbeemster.
5d. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenpad.
5e. Voorstel tot het vaststellen van de nota Grondbeleid.
5f
Voorstel tot het instellen van een auditcommissie.
5g. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor het jaarrekeningtraject 2017 en
tot het starten van de aanbesteding accountantscontrole jaarrekeningtrajecten
2018-2022.
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Mevrouw Van Boven verzoekt de motie vreemd aan de orde van dag “Vrij liggend
fietspad langs de Purmerenderweg ten noorden van de Rijperweg” aan de agendap toe
te voegen.
De raad besluit deze motie als punt 9 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 27 juni 2017.
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

5.

A-punten.

5a.

Het eindrapport schuldhulpverlening van de rekenkamercommissie Purmerend
en Beemster.
De raad besluit kennis te nemen van dit eindrapport en de aanbevelingen over te
nemen.

5b. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van
een dierenkliniek en beperkte autoverhuur bij tuincentrum Overvecht op het
perceel Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster.
De raad besluit hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven, het ontwerp
hiervan ter inzage te leggen en te bepalen dat deze verklaring definitief is als tijdens de
terinzagelegging geen zienswijze wordt ingebracht.
5c.

Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de sloop van een
kas en bouw van een stolpwoning op het perceel Kolkpad 3 te Zuidoostbeemster.
De raad besluit hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven, het ontwerp
hiervan ter inzage te leggen en te bepalen dat deze verklaring definitief is als tijdens de
terinzagelegging geen zienswijze wordt ingebracht.

5d. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenpad.
De raad besluit dit bestemmingsplan vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan
vast te stellen.
5e.

Voorstel tot het vaststellen van de nota Grondbeleid.
De raad besluit deze nota vast te stellen en daarmee in te stemmen met de hierin
opgenomen maatwerkbenadering waarbij de risico's beperkt dienen te zijn voor de
gemeente.

5f.

Voorstel tot het instellen van een auditcommissie.
De raad besluit een auditcommissie instellen en hiervoor de verordening
Auditcommissie gemeente Beemster 2017 vast te stellen.
De raad besluit bij acclamatie om de raadsleden de heren Groot, Schagen en Vinke te
benoemen tot lid van de auditcommissie.

5g. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor het jaarrekeningtraject 2017 en
tot het starten van de aanbesteding accountantscontrole jaarrekeningtrajecten
2018-2022.
De raad besluit Ipa-Acon Assurance B.V. als accountant aan te wijzen voor de controle
van de jaarrekening 2017 en samen met de gemeente Purmerend een
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aanbestedingstraject voor een accountant voor de jaarrekening controles 2018-2022 te
starten.
6.

Ingekomen stukken
De raad besluit de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen met
inachtneming van de kanttekening die hierbij in het voorstel is gemaakt:
- De brief d.d. 12 juni 2017 van het college over de overname van zorggroep Ars
Curae.
- De brief d.d. 20 juni 2017 van het college waarmee de raad is geïnformeerd over
het declaratiegedrag van het college in 2016.
- De brief d.d. 20 juni 2017 van het college inzake en met toezending van de
rapportage over de in 2017 uitgevoerde inspectie door het Waterlands Archief op
het archiefbeheer.
- De brief d.d. 21 juni 2017 van het college inzake en met toezending van de
jaarrapportage kinderopvang 2016.
- De brief d.d. 22 juni 2017 van het college over de inkoop 2018 van specialistische
jeugdhulp en over de strategie voor ernstige enkelvoudige dyslexiezorg.
- De brief d.d. 23 juni 2017 van het college over de voortgang bij de implementatie
van de Omgevingswet.
- De brief d.d. 27 juni 2017 van het college met de beantwoording van de technische
vraag van de fractie van de VVD bij de behandeling van de jaarstukken 2016 over
de zogenaamde “natte horeca”.
- De brief d.d. 29 juni 2017 van wethouder Butter over de voortgang van de
inhaalslag uitvoering vastgoed- en accommodatiebeleid.
- De brief d.d 29 juni 2017 van het college over de meicirculaire 2017.
- De brief d.d. 4 juli 2017 van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland met bijlagen inzake de vaststelling van jaarstukken 2016 en
de begroting 2018.
- De besluiten d.d. 5 juli 2017 van het algemeen bestuur van het
werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland waarmee de jaarstukken 2016 en de
gewijzigde begroting 2017, de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021
zijn vastgesteld.
- Het jaarverslag 2016 van de Wooncompagnie.
- De op 29 juni 2017 door het algemeen bestuur van het Recreatieschap TwiskeWaterland vastgestelde jaarstukken 2016, begrotingswijzigingen 2017 en
begrotingen 2018.
- De ter kennisname ontvangen motie van de gemeente Uithoorn over de
samenstelling van de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam.
- De brief d.d. 25 juli 2017 van het college waarmee de oplegger Regionaal
Actieprogramma Wonen 2016 t/m 2020 Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en
Zaanstreek-Waterland, met bijlagen ter kennisname is aangeboden.
- De brief d.d. 26 juli 2017 van wethouder Zeeman over verloop van de
gladheidbestrijding in de winterperiode 2016-2017.
- De brief d.d. 28 juli 2017 van het college waarmee het evaluatieverslag
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2016 ter kennisname is
aangeboden.
- De brief d.d. 31 juli 2017 van het college waarmee aan de raad de brief van
burgemeester en wethouders van Purmerend d.d. 11 juli 2017 ter kennisname is
aangeboden. De brief van 11 juli gaat over de besluitvorming door Purmerend naar
aanleiding van de evaluatie van de ambtelijke samenwerking.

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 5 september 2017

blz. 3

-

-

De brief d.d. 31 juli 2017 van het college over de verleende machtiging voor de
procesvertegenwoordiging van de raad bij de bezwaarprocedures inzake het van
toepassing verklaren van de Wet voorkeursrecht gemeenten op het
ontwikkelgebied Zuidoostbeemster II.
De brief d.d. 10 augustus 2017 van het college over de stand van zaken van het
project Sociale infrastructuur.
De brief d.d. 14 augustus 2017 van het college over het concept Provinciaal
Meerjarenprogramma Groen 2018-2022.

De heer Schagen plaats een opmerking bij het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen
2018-2022.
7.

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen..

8.

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.
De heer Dings doet een terugkoppeling van de regioraadsvergadering van 11 juli en
doet mededelingen over de ingelaste voorsessie van de regioraad van 26 september.

9.

Motie vreemd aan de orde: vrij liggend fietspad langs de Purmerenderweg ten
noorden van de Rijperweg.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van Boven.
Mevrouw Van Boven dient de motie in namens de fracties van VVD, BPP en het CDA
in en leest die voor, luidende: “Motie vreemd aan de orde van de dag vrij liggend
fietspad langs de Purmerenderweg ten noorden van de Rijperweg. Gelet op artikel 36
van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de gemeenteraad van Beemster 2010. Overwegende, dat in de Structuurvisie
Corridor Amsterdam – Hoorn er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de
verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet en met name op de
Purmerenderweg ten noorden van de N244, voorbij de Rijperweg. Dat de reeds in gang
gezette maatregelen voor een betere doorstroming Hoorn-Purmerend-Amsterdam
(aansluiting van de Purmerenderweg op de N244 en verdubbeling van de brug tussen
de N247 en de N509), er voor zal zorgen dat de verkeersdruk op de Purmerenderweg
toeneemt waardoor kwetsbare weggebruikers in gevaar komen. Deze in gang gezette
maatregelen door de overheid worden ingezet en dus de overheid ook actie moet
ondernemen om aanwonenden en weggebruikers te beschermen voor de gevolgen van
die maatregelen. Er in de Structuurvisie Corridor Amsterdam - Hoorn aan fietsers nu
geadviseerd wordt vanaf Oosthuizen over de Oostdijk te fietsen maar de aanwonende
schoolkinderen van de Purmerenderweg langs deze onveilige, niet verlichte en te
smalle Purmerenderweg moeten. De huidige situatie voor fietsers langs de
Purmerenderweg niet als “veilig” ervaren cq beleefd wordt en dat door de verwachte
verkeerstoename dat gevoel van onbehagen vergroot. Verzoekt het college van
burgemeester en wethouders om op korte termijn in gesprek te gaan met onder andere
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland, de
Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat om de mogelijkheden (zowel
infrastructureel als financieel) voor een vrij liggend fietspad op de Purmerenderweg ten
noorden van de Rijperweg te onderzoeken. En gaat over tot de orde van de dag. De
fracties van VVD, BPP en CDA.”
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De heren Commandeur en De Lange geven aan de motie van harte te ondersteunen.
De motie vindt ook steun bij de fracties van PvdA/GroenLinks en D66, bij monde van
respectievelijk de heren Dings en Groot met de kanttekening van mogelijke
toekomstige kosten hiervan voor de gemeente. Wethouder Butter ervaart zich door
deze motie gesteund in zijn aanpak om dit te bereiken. Het college kan en zal de motie
uitvoeren. De voorzitter gaat hierna over tot stemming. Er is geen behoefte aan
hoofdelijke stemming. De raad besluit unaniem om de motie aan te nemen.
10.

Afscheid van mevrouw A.M.J. Segers als raadslid.
Voor dit afscheid heeft mevrouw Segers zitting aan de vergadertafel.
Mevrouw Segers wordt lovend toegesproken, voor haar werk als raadslid en als
persoon, door de heer Groot in zijn hoedanigheid van voorzitter van de fractie van D66,
door de heer De Lange namens de raad vanuit zijn functie van nestor en door
burgemeester Van Beek als voorzitter van de raad. Bij haar toespraak overhandigt
burgemeester Van Beek aan mevrouw Segers een afscheidscadeau namens de raad
en de Beemster Tegel voor haar verdienste als raadslid. Tot slot bedankt mevrouw
Segers de aanwezigen voor de samenwerking en zegt met pijn in het hart afscheid te
nemen, maar op dit moment niet anders te kunnen.

11.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 26 september 2017.
de voorzitter,

de griffier,

A.J.M. van Beek

M. Timmerman
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