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

gehouden op dinsdag 17 april 2018 aanvang 22.10 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 J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

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 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. Bij loting wordt bepaald dat mevrouw Bregman in 

geval van hoofdelijke stemming het eerst haar stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda worden het volgende A-punten toegevoegd: 

 5a. Voorstel tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling ISW en om deze 

regeling te wijzigen in de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief. 

 5b. Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe verordening voor de 

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. 

 5c. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de 1e wijziging van de 

begroting van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 5d. Voorstel tot het verlenen van ontslag, herbenoeming en benoeming van leden 

van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

 5e. Voorgenomen garantstelling aan het particulier initiatief van Breedband 

Beemster. 

 5f. Voorstel tot het vaststellen van de bijzondere subsidieverordening 

verduurzaming particuliere woningen c.a. 

 5g. Voorstel tot het vaststellen van het geactualiseerde risicomanagementbeleid. 

 5h. Voorstel tot het wijzigingen van de re-integratieverordening en de verordening 

loonkostensubsidie Participatiewet. 
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 5i. Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe huisvestingsverordening. 

 5j. Voorstel tot het intrekking van de verordening op de urgentiecommissie. 

   

 De heer Vinke merkt op dat bij punt 5 (voorgenomen garantstelling) er geen 

raadsvoorstel voorligt. De voorzitter geeft aan dat dit klopt maar dat het wenselijk is dat 

de raad de steun bevestigt die in de commissie is gegeven aan dit voornemen. 

De heer Schagen verzoekt om de motie vreemd aan de orde van dag “Subsidies 2018 

voor cultuur” op de agenda te plaatsen.  De raad besluit deze motie als punt 12 aan de 

agenda toe te voegen. 

De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

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

 Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergadering van 28 en 29 maart 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijsten ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a. Voorstel tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk 

Samenwerkingsorgaan Waterland en om deze regeling te wijzigen in de 

gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief. 

 De raad besluit uit de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkings-

orgaan Waterland (ISW) te treden, dit ook toe te staan voor de burgemeester en 

toestemming te geven aan het college om deze regeling te wijzigen in de 

gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief. De raad neemt er kennis van dat het 

saldi van het ISW overgaat naar het Waterlands Archief en wordt bestemd voor 

digitalisering. 

 

5b. Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe verordening voor de rekenkamer-

commissie Purmerend en Beemster. 

 De raad besluit deze nieuwe verordening vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van 

de verordening van 2015. 

 

5c. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de 1e wijziging van de begroting 

van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven. 

 

5d. Voorstel tot het verlenen van ontslag, herbenoeming en benoeming van leden van 

de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

 De raad stelt dit voorstel zo, bij acclamatie vast. 

 

5e. Voorgenomen garantstelling aan het particulier initiatief van Breedband Beemster. 

 De raad besluit het voornemen van het college van burgemeester en wethouders te 

steunen, zoals beschreven in de raadsbrief van 14 maart 2018, om voorwaardelijk aan het 

particulier initiatief Breedband Beemster een garantstelling van maximaal € 1.000.000,- te 

verlenen voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk voor telecommunicatie in de 

gemeente Beemster. 
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5f. Voorstel tot het vaststellen van de bijzondere subsidieverordening verduurzaming 

particuliere woningen c.a. 

 De voorzitter geeft hierbij aan dat dit voorstel is met de toezegging van het college om na 

te gaan of het uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer ook subsidiabel kan 

worden gemaakt en zo ja daarvoor dan een 1e wijziging van de verordening aan de raad 

wordt aangeboden. 

De raad besluit deze verordening vast te stellen en voor de uitvoering hiervan een budget 

van € 40.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve uitvoeringsagenda 2015-

2018.  

 

5g. Voorstel tot het vaststellen van het geactualiseerde risicomanagementbeleid. 

 De raad besluit dit beleid zo vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

beleidsnotitie van 2009. 

 

5h. Voorstel tot het wijzigingen van de re-integratieverordening en de verordening 

loonkostensubsidie Participatiewet. 

 De raad besluit deze gewijzigde verordeningen zo vast te stellen. 

 

5i. Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe huisvestingsverordening. 

 De raad besluit deze nieuwe verordening zo vast te stellen. 

 

5j Voorstel tot het intrekking van de verordening op de urgentiecommissie. 

 De raad besluit deze verordening in te trekken. 

 

6. Benoemen vicevoorzitters van de gemeenteraad. 

 De voorzitter geeft aan dat de heer Groot zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van 

1e vicevoorzitter naast de kandidaatstelling van de heer De Lange.  

Op verzoek van de voorzitter lichten beiden hun kandidaatstelling kort toe. 

Voor de stemming en eventuele stemmingen bij volgende agendapunten stelt de voorzitter 

een stembureau in bestaande uit de heren Commandeur (voorzitter) en Bakker (lid) 

bijgestaan door de griffier. De heer Commandeur en Bakker stemmen in met deze 

benoeming. De griffier deelt de stembriefjes uit en haalt die op. Het stembureau stelt de 

uitslag vast (in de raadszaal). De heer Commandeur deelt mede dat er 6 stemmen op de 

heer De Lange, 6 stemmen op de heer Groot en 1 blanco stem zijn uitgebracht. De 

voorzitter gaat over tot een 2e stemronde.  De griffier deelt de stembriefjes uit en haalt die 

op. Het stembureau stelt de uitslag van deze 2e ronde vast (in de raadszaal). De heer 

Commandeur deelt mede dat er nu 7 stemmen op de heer De Lange en 6 stemmen op de 

heer Groot zijn uitgebracht.  

De raad besluit de heer De Lange te benoemen tot 1e vicevoorzitter en de heer Vinke tot 

2e vicevoorzitter van de raad.  

Beiden aanvaarden de benoeming. De voorzitter feliciteert de benoemde vicevoorzitters. 

De heer De Lange dankt de raad voor het in hem gestelde vertrouwen. 

 

7. Benoemen en afscheid van plaatsvervangende leden van de raadscommissie. 

 De heer P.G.J. Wickel spreekt in. De heer Wickel was aanvankelijk, naast mevrouw 

Lammers,  door de fractie van de VVD kandidaat gesteld voor de functie van commissielid 

(plaatsvervangend lid van de raadscommissie).  De heer Wickel geeft aan voor welke 

keuze hij is gesteld en wat de redenen zijn geweest van zijn besluit hierover. 

De voorzitter gaat hierna over tot het afscheid van de commissieleden de heer Van Twisk, 

mevrouw Fabriek en mevrouw Heijmans-Go.  
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Van deze commissieleden wordt afscheid genomen met toespraken van de voorzitter. 

Hierna wordt overgegaan tot de benoeming van de nieuwe commissieleden. 

De raad besluit, bij acclamatie, mevrouw Oudshoorn, mevrouw Lammers, de heer De 

Waal, de heer Van ’t Veer, de heer Smit, de heer Beemsterboer, de heer De Wildt en de 

heer De Vries te benoemen tot plaatsvervangende leden van de raadscommissie. 

De benoemde commissieleden tekenen de integriteitsverklaring met mede ondertekening 

van de eigen fractievoorzitters en de voorzitter. 

De voorzitter feliciteert de benoemde commissieleden waarna die de felicitaties van de 

raadsleden, de wethouders en de griffier in ontvangst nemen. 

 

8. Benoemen van raads- of commissieleden in functies of als vertegenwoordigers in 

commissies of besturen van gemeenschappelijke regelingen. 

 De raad besluit bij acclamatie, de heer De Lange, mevrouw Van Boven, de heer Dings, de 

heer Groot en de heer Commandeur te benoemen tot voorzitters van de raadscommissie. 

 

De raad besluit bij acclamatie, de heren Groot, Schagen en Vinke te benoemen tot leden 

van de auditcommissie. 

 

Voor de functie van intern lid van de rekenkamercommissie zijn twee leden kandidaat 

gesteld. Op verzoek van de voorzitter lichten beiden hun kandidaatstelling kort toe. 

Hierna wordt overgegaan tot stemming. De griffier deelt de stembriefjes uit en haalt die op. 

Het stembureau stelt de uitslag vast (in de raadszaal). De heer Commandeur deelt mede 

dat er 6 stemmen op mevrouw De Wit en 7 stemmen op de heer Schagen zijn uitgebracht. 

De raad besluit de heer Schagen te benoemen tot intern lid van de rekenkamercommissie. 

 

De raad besluit bij acclamatie, de heer De Lange, mevrouw Van Boven en de heer Groot 

te benoemen tot leden van de werkgeverscommissie griffie. 

 

De raad besluit bij acclamatie, de heer Dings te benoemen tot lid en mevrouw De Vries tot 

plaatsvervangend lid van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam. 

 

De voorzitter feliciteert alle benoemden. 

 

9. Ingekomen stukken 

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

- De intentieovereenkomst aardgasvrije nieuwbouw MRA met aanbiedingsbrief van het 

college. 

- De brief van het college aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het proces 

bestuurlijke fusie. 

- Het rapport CE Delft “Beemster zonder aardgas”. 

- De inwonersbrief van het college met flyer over de bestuurlijke fusie. 

- De motie van de gemeenteraad van Oostzaan over zorgboerderij De Marsen. 

- De brief van de Participatieraad Amsterdam-Noord over het gesignaleerde tekort aan 

passend (voortgezet) onderwijs voor kinderen met een autisme problematiek.  

- De brief van OPSPOOR over het onderzoek naar een beoogde fusie tussen de 

stichtingen OPSO en SPOOR. 

- De in kopie ontvangen brief van advocatenkantoor Abma Schreurs aan het college 

inzake de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten op percelen aan de 

Oostdijk.  

- De brief van wethouder Butter over de stand van zaken van de corridorstudie 
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Amsterdam-Hoorn. 

- De brief van het college over de nieuwe portefeuilleverdeling van het college. 

- Het jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 van de rekenkamercommissie Purmerend en 

Beemster met diverse bijlagen. 

- De brief van het college over de uitkomsten van de zelfevaluatie kwaliteit nieuwe 

WOZ-waarden en de meeropbrengst van onroerend zaakbelasting. 

- Het manifest “Samen voor beter, lokale bijdragen aan herstel en behoud van 

bestaanszekerheid” van februari 2018 van De Sociale Alliantie. 

- De motie van de gemeente Oosterhout met de oproep aan de Tweede Kamer om 

wachtgeldregelingen aan te passen. 

- De motie van de gemeente Oldenzaal over de problematiek rond het Kinderpardon. 

- De subsidiestaat 2018 met het vooruitzicht voor 2019 en de aanbiedingsbrief van het 

college. 

- De brief van het college aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de stand 

van zaken financiële positie 2018 en verder van de gemeente. 

- Het overdrachtsdocument van het college ten behoeve van het coalitie- of raads-

programma van raadsfracties voor de nieuwe bestuursperiode en de aanbiedingsbrief  

van het college. 

 

Op verzoek van de heer Vinke besluit de raad de brief van het college over het proces om 

te komen tot de vaststelling van de beleidsnota zonnepanelen in Beemster, met als 

bijlagen het ontwerp van deze beleidsnota, de bijlage vergunningsvrije zonnepanelen en 

het advies van het Kwaliteitsteam Des Beemster van 2014 over dit onderwerp, te 

agenderen voor bespreking in de commissievergadering van 8 mei 2018.  

Wethouder Zeeman geeft daarbij aan dat de raad binnenkort een brief ontvangt over het 

verdere vaststellingsproces van deze nota. 

 

De ingekomen brief van het college over de voorgenomen garantstelling voor het 

(burger)initiatief van Breedband Beemster, met de mogelijkheid voor de raad om tegen dit 

voornemen tot 13 april 2018 wensen of bedenkingen te uiten, is op voorstel van het 

raadspresidium (reeds) behandeld in de commissievergadering van 8 mei 2018. 

 

De raad besluit de ingekomen stukken over de prestatieafspraken 2018-2021 tussen 

huurderorganisatie, woningcorporaties en de gemeente voor bespreking te agenderen in 

de commissievergadering van 8 mei. 

 

10. Mededelingen. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

11. 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 gaat in op komende bijeenkomsten van de Vervoerregio Amsterdam.  

De voorzitter spreekt de wens uit dat meer aandacht aan dit agendapunt wordt gegeven 

ook vanuit de portefeuillehouders. De heer Schagen sluit hierop aan met de oproep om 

hiervoor een goede werkvorm te vinden, om zo vooral goed in verbinding te komen met de 

ontwikkelingen in MRA verband. 

 

12. Motie vreemd aan de orde van de dag Subsidies 2018 voor cultuur. 

 De heer Schagen dient de motie in en leest die voor luidende: 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 17 april 2018 blz. 6    

 
 

“De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 17 april 2018. 

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

werkzaamheden  van  de  gemeenteraad  van  Beemster  2010.  

Overwegende, dat: Culturele stichtingen en verenigingen op het punt staan om zich op te 

heffen of activiteiten drastisch te verminderen. Dit een effect is van het door het college 

gemaakt keuzes voor de subsidies op cultuur binnen de raad gesteld kaders. 

Er voor de gemeenschap, als ook voor de gemeente Beemster een groot verlies ontstaat 

als er niet met meer begrip wordt gestuurd op dit beleidsterrein. Dat dit ook de kosten voor 

de gemeente Beemster op termijn zal vergroten in plaats van verkleinen. Er nauwelijks 

nog gekeken is buiten, hoe je daar wel op moet sturen. Eigen verantwoording van alle 

cultuur- en sportclubs echt in de genen zit en zij ook als volwaardig willen worden 

aangesproken op hun verantwoording. Dat de activiteiten van al deze clubs er voor 

zorgdragen dat ook vooral onze jeugd een doel kan vinden in deze zeer ingewikkelde tijd. 

Dat zij (de stichtingen en verenigingen) het predicaat preventie 100% volledig verdienen, 

maar daar nog onvoldoende zelf van bewust zijn. Dat dus het domein preventie jeugd en 

cultuur & sport communicerende vaten zijn, ook financieel. En er dus voldoende ruimte is, 

financieel en bij alle betrokken partijen om er samen uit te komen. 

Roept het college van burgemeester en wethouders op om: alle verenigingen en 

stichtingen die gebruik maken van een vorm van gemeentelijke subsidie opnieuw te 

consulteren en tot goede werkafspraken te komen. En gaat over tot de orde van de dag. 

De fractie van BPP.” 

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

de motie en geven daarbij aan die niet te steunen. 

De voorzitter schorst de vergadering om 23.30 uur op verzoek van het college, en 

heropent die om 23.42 uur. 

Wethouder Zeeman ontraadt de raad om deze motie aan te nemen. 

Op verzoek van de heer Schagen brengt de voorzitter de motie in stemming. 

Voor de motie stemmen de leden van de fractie van BPP (6 stemmen voor) en tegen 

stemmen de leden van de fracties van CDA, D66, PvdA/GroenLinks en VVD (7 stemmen 

tegen). 

De voorzitter stelt vast dat de motie hiermee is verworpen. 

 

13 Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 8 mei 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


