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

gehouden op dinsdag 16 oktober 2018 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 

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

De heer N.C.M. de Lange BPP  

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 6, vanaf 23.25 uur) 

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD 

    

Mede aanwezig:   

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

De heer J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. Zij meldt de afwezigheid van wethouder Zeeman en 

de heer De Waal (ivm het bijwonen van de vergadering van de regioraad van de 

Vervoerregio Amsterdam). Bij loting wordt bepaald dat de heer Commandeur in geval 

van hoofdelijke stemming het eerst zijn stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda worden het volgende A-punten toegevoegd: 

 a. Voorstel tot het wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor het 

onderdeel houtopstanden. 

 b. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor groot onderhoud aan de 

gemeenteloods op het perceel Insulindeweg 2 te Middenbeemster. 

 c. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de begroting 2019 van het 

Waterlands Archief en om kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van het ISW. 

  

De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 25 september 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
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4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Voorstel tot het wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor het 

onderdeel houtopstanden. 

 De raad besluit artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening te wijzigen zoals 

voorgesteld. 

 

4b. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor groot onderhoud aan de 

gemeenteloods op het perceel Insulindeweg 2 te Middenbeemster. 

 De raad besluit een krediet van € 160.000 beschikbaar te stellen voor de herstel-

werkzaamheden aan dit pand. 

 

4c. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de begroting 2019 van het 

Waterlands Archief en om kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van het ISW. 

 De raad besluit de voorgestelde positieve zienswijze op de begroting vast te stellen en 

neemt kennis van de jaarstukken en de publicatie in de Staatscourant over de 

rechtsopvolger Waterlands Archief  met ingang van 1 augustus 2018. 

 

5. Ingekomen stukken. 

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

inachtneming van de kanttekeningen die in het voorstel zijn geplaatst: 

- De brief d.d. 13 september van het college over en met de verslagen Leerplicht en 

Regionale Meld en Coördinatiefunctie van de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017. 

- De brief d.d. 4 september 2018 van het college over de onderzoeksresultaten van het 

RIVM mbt milieurisico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. 

- De brief d.d. 20 september 2018 van het college over de ontwikkelingen in de 

transformatie van de specialistische jeugdhulp. 

- De zienswijzen van de heer Blijlevens cs, de heer en mevrouw Boon, de heer Ittmann 

en de heer Appelman op het ontwerp bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De mail d.d. 24 september 2018 van de heer Blijlevens over ondersteuning van zijn 

zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De oproep d.d. 17 september 2018 van Unicef Nederland om als “kinderpardon-

gemeente” aan te sluiten.  

- Het manifest van Het Democratisch Energie Initiatief van 27 september 2018 over 

democratische besluitvorming bij het energiebeleid. 

- De brief d.d. 25 september 2018 van het college over de planologische procedure 

voor het perceel Noorddijk 21. 

 

De raad besluit de motie van de gemeente Edam-Volendam met bijlagen over het 

toestaan van landbouwverkeer op de N244, voor advies in handen van het college te 

stellen. 

 

De heer Vinke spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de heer Blijlevens. 

De heer De Lange geeft aan dat zijn fractie de motie van Edam-Volendam steunt en 

graag ziet dat het landbouwverkeer op het gehele traject van de N244 wordt toegestaan. 

De heer Vinke is geen voorstander van deze motie in verband met het verschil in 

snelheid. De heer Commandeur en mevrouw De Wit melden dat hun fracties de motie 

ook steunen. De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp met het advies van het college 

terugkomt bij de raad. 
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6. B-punt: Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage en begrotings-

bijstelling 2018. 

 In dit debat hebben de fracties van VVD, PvdA/GroenLinks, CDA en D66 aangegeven dit 

voorstel te steunen. De fractie van BPP heeft aangegeven het voorstel niet te steunen 

om reden dat de tussenrapportage voor het onderdeel overhead mogelijk niet rechtmatig 

is. Over dit punt is gedebatteerd tegen de achtergrond van de eerdere politieke 

behandeling van dit aspect van de ambtelijke samenwerking. De andere fracties en de 

portefeuillehouder wijzen de opvatting over onvolledigheid en onrechtmatigheid af.  

Op verzoek mevrouw Van Boven is de vergadering om 23.22 uur geschorst en om 23.25 

uur heropent.  

De heer De Waal heeft zich om 23.25 uur in de vergadering gemeld. 

Na de schorsing is overgegaan tot besluitvorming.  

De raad besluit in te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de 

programmabegroting 2018, stelt op grond hiervan de budgetwijzigingen en de baten en 

lasten van de programmabegroting 2018 vast (conform het totaaloverzicht op pagina's 22 

en 23), stelt de mutaties op de reserves vast (conform het overzicht op pagina 21) en 

stelt de toevoeging aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming voor 

€103.483 vast.  

De fractie van BPP wordt geacht tegen dit besluit te hebben gestemd. 

 

7. Mededelingen. 

 De heer Commandeur bedankt de heren De Lange en Groot voor het overnemen 

hedenavond van het voorzitterschap van de raadscommissie. In dat verband vraagt de 

heer De Lange aan de griffie om de raads- en commissieleden duidelijkheid te geven (om 

misverstanden te voorkomen) over de reden van de heer De Vries om niet aan de 

commissievergadering deel te nemen. De heer Commandeur zegt toe deze verklaring te 

zullen verzorgen.   

 

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 De Waal heeft verslag gedaan van de regioraadsvergadering van de 

vervoerregio van hedenavond onder verwijzing naar het kort na afloop van deze 

vergadering door hem rondgemailde verslag. Mevrouw Jonk had liever eerst de 

gelegenheid gehad om dit verslag te lezen en daarna het mondeling verslag.  

 

9. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.36 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 6 november 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 


