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

gehouden op donderdag 21 december 2017 aanvang 21.40 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester, voorzitter 

De heer A.B. Visser  loco-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 van wethouder Jonk.  

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 het volgende A-punten toegevoegd: 

 5a. Voorstel voor de huisvesting van openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. 

 5b. Voorstel tot het vaststelling van de verordening tot wijziging van de Algemene 

plaatselijke verordening (aanpak woonoverlast). 

 5c. Voorstel tot het vaststellen van de verordening jeugdhulp Beemster 2018. 

 5d. Voorstel tot het vaststellen van de verordening 1e wijziging van de verordening 

maatschappelijk ondersteuning (Wmo). 

 5e. Voorstel tot het intrekken, vaststellen en wijzigen van verordeningen ter uitvoering 

van de Wet sociale werkvoorziening. 

 5f. Voorstel tot het vaststellen van de belastingmaatregelen en belastingen-

verordeningen 2018. 

 5g. Voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol en normenkader 2017. 
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 5h. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan “kavelpaspoorten 

Middenweg”. 

   

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. 

 

5. A-punten. 

 

5a. Voorstel voor de huisvesting van openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. 

 De heer Bakker roept om na te gaan of gebruik kan worden gemaakt van het recente 

aanbod van een inwoner uit Zuidoostbeemster om te bemiddelen in dit dossier. De heer 

Dings legt als stemverklaring af dat zijn fractie tegen dit voorstel is en benieuwd is of het 

aanbod van de inwoner kan helpen voordat wordt gewerkt aan andere oplossingen. De 

heer Groot legt als stemverklaring af dat ook zijn fractie tegen het voorstel is en door 

middel van een zorgvuldig proces met alle stakeholders wil komen tot een keuzemenu 

voor de raad die integraal is benaderd, zoals met een dorpsvisie. Mevrouw Van Boven 

legt als stemverklaring af dat de fractie VVD tegen dit voorstel is en vindt dat van het 

aanbod van de inwoner gebruik moet worden gemaakt, zoals de gemeente dat ook wil in 

het kader van burgerparticipatie. De heer Commandeur legt als stemverklaring af dat zijn 

fractie tegen dit voorstel is en ook heil ziet in het aanbod van de inwoner met de 

kanttekening dat deze persoon niet geheel onafhankelijk is. De heer Bakker geeft aan dat 

zijn fractie ook tegen het voorstel is. 

De voorzitter stelt vast dat alle raadsleden tegen het voorstel zijn waardoor de raad heeft 

besloten om dit voorstel niet aan te nemen. 

 

5b. Voorstel tot het vaststelling van de verordening tot wijziging van de Algemene 

plaatselijke verordening (aanpak woonoverlast). 

 De raad besluit deze verordening vast te stellen. 

 

5c. Voorstel tot het vaststellen van de verordening jeugdhulp Beemster 2018. 

 De raad besluit de verordening jeugdhulp Beemster 2015 per 1 januari 2018 in te trekken 

en de aangeboden verordening jeugdhulp Beemster 2018 vast te stellen en te bepalen 

dat die inwerking treedt per 1 januari 2018. 

 

5d. Voorstel tot het vaststellen van de verordening 1e wijziging van de verordening 

maatschappelijk ondersteuning (Wmo). 

 De raad besluit deze verordening vast te stellen en neemt kennis van het Besluit 

maatschappelijke ondersteuning Beemster 2018. 

 

5e. Voorstel tot het intrekken, vaststellen en wijzigen van verordeningen ter uitvoering 

van de Wet sociale werkvoorziening. 

 De raad besluit de verordening SW-raad Wet sociale Werkvoorziening Beemster 2018 

vast te stellen onder intrekking van de in het voorstel genoemde oude verordeningen. 

 

5f. Voorstel tot het vaststellen van de belastingmaatregelen en belastingen-

verordeningen 2018. 

 De Groot legt als stemverklaring af dat zijn fractie niet akkoord is met dit voorstel omdat  
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naar de berekening van de fractie, de verhoging van de OZB veel meer is dan waartoe in 

de begrotingsraad is besloten. Mevrouw Helder legt de stemverklaring af dat haar fractie 

instemt met het voorstel maar bij de OZB tarieven aantekent dat harmoniseren niet 

hetzelfde betekent als gelijktrekken van de tarieven met het hoogst geldende tarief en dat 

is nu wel gebeurd. 

De voorzitter gaat over tot stemming. Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming.  

De raad besluit om alle voorgestelde belastingmaatregelen en de in het voorstel 

genoemde belastingverordeningen en tarieventabellen per 1 januari 2018 vast te stellen. 

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

gestemd. 

 

5g. Voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol en normenkader 2017. 

 De raad besluit het controleprotocol en normenkader voor de accountantscontrole op de 

jaarrekening 2017 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het controleprotocol 

van 14 februari 2012. 

 

5h. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan “kavelpaspoorten 

Middenweg”. 

 De heer Dings legt als stemverklaring af dat zijn fractie tegen dit voorstel is omdat dit 

voorstel te traditioneel is in zijn benadering en het wenselijk is dat de entree van deze 

kant van het dorp een robuuste uitstraling krijgt met kansen voor modernere architectuur 

dan dit plan mogelijk maakt. De kritische opmerkingen zijn door zijn fractie eerder ook 

geuit bij andere beeldkwaliteitsplannen. 

De voorzitter gaat hierna over tot stemming. 

De raad besluit dit beeldkwaliteitsplan vast te stellen, met inachtneming van de Nota van 

inspraak, als aanvulling op de door de raad vastgestelde Omgevingsnota 

(welstandsnota). Dit met de aantekening dat de leden van de fractie van 

PvdA/GroenLinks tegen dit voorstel hebben gestemd. 

 

6. Ingekomen stukken 

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

- De brief van raadsfracties van de gemeente Apeldoorn aan de referendumcommissie 

inzake het referendum over de zogenaamde sleepwet. 

- De brief d.d. 21 november 2017 van wethouder Zeeman met de adviesnotitie voor het 

college en het verslag van de themabijeenkomst van 10 oktober over vrijkomende 

agrarische bebouwing.  

- Het landelijke rapportage 2016 Kinderopvang van de Inspectie van het Onderwijs. 

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

voor de realisatie van een schuur op het perceel Jisperweg 87. 

- De brief d.d. 5 december 2017 van de Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster over 

de huisvesting van openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. 

- De brief d.d. 6 december 2017 van het college inzake de verkoop van het 

gemeentehuis.  

- De brief d.d. 7 december 2017 van burgemeester Van Beek over de beschikbaarheid 

als open data van de raadsinformatie. 

 

De heer De Lange onderschrijft de adviesnota over de vrijkomende agrarische 

bebouwing van harte en prijst de aanpak die is gehanteerd voor het opstellen hiervan.  

De heer Groot stelt vragen bij het ingekomen stuk over de verkoop van het gemeentehuis 
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en uit zijn inhoudelijke bezwaren tegen het lopende proces voor deze verkoop. De 

wethouders Butter en Zeeman beantwoorden de vragen. De heer De Lange, de heer 

Dings en de heer Commandeur delen de opvatting van de heer Groot over het gevolgde 

proces niet.  

  

7. Mededelingen. 

 De heer Dings meldt dat vertegenwoordigers van alle fractie op uitnodiging op 20 

december 2017 hebben gesproken met Breedband Beemster. Alle fracties hebben hierbij 

de behoefte geuit om op redelijk korte termijn hierover met het college te spreken. Met 

wethouder Butter heeft hij inmiddels de afspraak gemaakt, dat dit een overleg is tussen 

de fracties en het college en in begin 2018 zal worden gepland. Wethouder Butter 

bevestigt deze afspraak. 

De voorzitter meldt dat zijn zij en de gemeentesecretaris vandaag deel hebben genomen 

aan een ontbijtsessie van alle burgemeesters en gemeentesecretarissen in Zaanstreek-

Waterland. Op de agenda stond onder meer de bestuurlijke toekomst van de gemeenten 

in Zaanstreek-Waterland. Hierbij hebben alle burgemeesters, behalve die van 

Purmerend, aangegeven de gemeente Beemster niet te zien als toekomstige 

fusiepartner. 

 

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 verslag van de regioraadsvergadering van 12 december 2017 van de 

Vervoerregio Amsterdam. 

9. Sluiting. 

 De voorzitter kijkt terug op de onderwerpen die de aandacht van de raad in 2017 hebben 

gehad en wenst allen fijne feestdagen. Hierna sluit zij de vergadering om circa 22.20 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 9 januari 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


