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

gehouden op dinsdag 7 februari 2017, aanvang 22.32 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 Schagen 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: 

 5a. Voorstel tot de herontwikkeling van de locatie De Bonte Klaver te 

Noordbeemster. 

 5b. Voorstel tot het beschikbaar stellen van de financiële bijdrage voor de 

aansluiting van de Purmerenderweg op de N244. 

 5c. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland. 

 5d. Voorstel tot besluitvorming over de uitkomsten van de evaluatie ambtelijke 

samenwerking. 

 5e. Voorstel kennis te nemen van het bestuursconvenant en tot het wijzigen van 

de gemeenschappelijke regeling GGD 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 17 januari 2017. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a. Voorstel tot de herontwikkeling van de locatie De Bonte Klaver te 

Noordbeemster. 

 De heer De Lange legt namens zijn fractie de volgende stemverklaring af: “de leden 

van de fractie BPP stemmen in met dit voorstel met de opmerking, dat de dorpsraad 

Noordbeemster of de nog op te richten stichting, duidelijkheid moet krijgen over de 

hoogte van de erfpachtcanon en dat dit een loyaal bedrag moet zijn in het belang van 

de gemeenschap van Noordbeemster.” 

De voorzitter gaat hierna over tot besluitvorming. 

De raad besluit af te zien van de in 2014 vastgestelde herontwikkeling en het gebouw 

De Bonte Klaver tegen boekwaarde van circa € 57.000 te verkopen aan de dorpsraad 

Noordbeemster om het maatschappelijk belang van een gemeenschapsruimte te 

kunnen borgen voor Noordbeemster. De grond waar het gebouw is gesitueerd blijft 

door erfpacht eigendom van de gemeente en bij de overdracht zal een recht van eerste 

koop voor de gemeente worden opgenomen.  

5b. Voorstel tot het beschikbaar stellen van de financiële bijdrage voor de 

aansluiting van de Purmerenderweg op de N244. 

 De heer Groot stelt in de raadscommissie een motie te hebben aangekondigd maar er 

is vastgesteld dat dit niet kan bij een A-punt. Hij zal daarom namens zijn fractie een 

stemverklaring afleggen. De stemverklaring is: “de leden van fractie D66 stemmen in 

met de financiele bijdrage maar niet met het dekkingsvoorstel en zullen daarom tegen 

het voorstel stemmen. De fractie spreekt het ongenoegen uit over de gang van zaken 

in dit dossier. Er is onzorgvuldig omgegaan en er heeft geen concrete besluitvorming 

plaatsgevonden bij het aangaan en de reservering van verplichtingen. Het college moet 

zich houden aan mandaten en een correcte administratie voeren. De raad heeft 

onvoldoende zicht en controlemogelijkheden op grondexploitaties, met de kanttekening 

dat de wethouder hierover in voorafgaande commissievergadering de toezegging heeft 

gedaan om dit in het vervolg anders aan te pakken.” 

De voorzitter gaat hierna over tot besluitvorming. 

De raad besluit in te stemmen met de financiële bijdrage van € 1 miljoen voor de 

aansluiting Purmerenderweg - N244 en als dekking hiervoor een bedrag van  

€ 755.000 in de grondexploitatie van De Nieuwe Tuinderij te verwerken en het 

resterende bedrag van € 245.000 ten laste van de algemene reserve te brengen.  

Dit met de kanttekening dat de leden van de fractie D66 tegen dit voorstel hebben 

gestemd. 

5c. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland. 

 De raad besluit in te stemmen met deze wijziging. 

5d. Voorstel tot besluitvorming over de uitkomsten van de evaluatie ambtelijke 

samenwerking. 

 De raad besluit om de ambtelijke samenwerking met Purmerend voort te zetten waarbij 

het de intentie is de samenwerking te ontwikkelen naar een model met een 

gezamenlijke organisatie.  
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Dit zoals aanbevolen en beschreven in de veertien maatregelen in het rapport 

“Doorstappen om de samenwerking sterker te maken” van KokxDeVoogd. 

5e. Voorstel kennis te nemen van het bestuursconvenant en tot het wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland. 

 De raad besluit om het bestuursconvenant voor kennisgeving aan te nemen en in te 

stemmen met de wijziging in de gemeenschappelijke regeling. 

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: 

- De (gezamenlijke) zienswijze d.d. 2 januari 2017 van de Stichting Beemstergroen 

en de Stichting Nekkerzoom op het ontwerp-bestemmingsplan Volkstuinen 

Noorderpad c.a. 

- De brief d.d. 5 januari 2017 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met de 

mededeling dat voor Beemster in 2017 repressief financieel toezicht geldt. 

- De brief d.d. 6 januari 2017 van FNV Zorg & Welzijn waarmee het instrument 

“WMO-checklist voor de huishoudelijke verzorging” onder de aandacht van de raad 

en het college worden gebracht. 

- De brief d.d. 9 januari 2017 van wethouder Zeeman waarmee een nader antwoord 

wordt gegeven op de vragen van de heer Dings in de commissievergadering van 29 

november 2016 over de rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving over 

de waterkwaliteit. 

- De op 9 januari 2017 ontvangen informatie van de Muziekschool Waterland over 

wat door de muziekschool is bereikt in 2016 en wat de plannen voor 2017 zijn. 

- De brief d.d. 16 januari 2017 van de voorzitter van het centraal stembureau over de 

verlenging van het tijdelijk ontslag van mevrouw Segers en de verlenging van het 

tijdelijk lidmaatschap van de heer Heijmans van de gemeenteraad. 

 

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. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 28 februari 2017. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


