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

gehouden op dinsdag 19 juni 2018 aanvang 22.25 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 (vicevoorzitter bij agendapunt 5) 

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 De Vries 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: 

 4a. Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2017. 

 4b. Voorstel tot het vaststellen van de resultaten van de geactualiseerde 

grondexploitaties De Nieuwe Tuinderij en De Keyser. 

   

 De heer De Lange kondigt bij agendapunt 5 een amendement aan en verzoekt aan de 

agenda een motie vreemd aan de orde van de dag toe te voegen met als titel “Gevoerde 

beleid van het college in de afgelopen periode richting nieuw college”. De voorzitter geeft 

aan dat de motie vreemd aan de orde van de dag dan agendapunt 9 wordt.  

De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 mei 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2017. 

 De raad besluit de jaarstukken 2017 overeenkomstig het aangeboden ontwerp vast te 

stellen en het nadelige resultaat van de rekening van baten en lasten van 2017 ad.  
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€ 103.858 te onttrekken aan de algemene reserve. 

 

4b. Voorstel tot het vaststellen van de resultaten van de geactualiseerde 

grondexploitaties De Nieuwe Tuinderij en De Keyser. 

 De raad besluit het resultaat van de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2018 

vast te stellen op € 1.721.675. 

 

Na dit agendapunt draagt de voorzitter het voorzitterschap over aan de heer De Lange. 

 

5. B-punt: Voorstel om kennis te nemen van de voorbereidingen voor het fusieproces 

en tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. 

 De vicevoorzitter geeft het woord aan de fractie van de BPP die om de agendering als B-

punt van dit voorstel heeft gevraagd. 

De heer Schagen dient een amendement in op het voorstel en leest die voor luidende: 

“Gelezen het voorstel van het college. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en 

artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad van Beemster 2018. Overwegende, 

dat:  

1. Het bepalen van haar waarden een goed middel is voor toekomstige besluitvorming, 

ongeacht de toekomst van Beemster. 

2. Dit ook een goed middel is om in dialoog te komen met alle geledingen van onze 

gemeenschap. 

3. Burgemeester en wethouders van Beemster terecht in haar gesprekken met 

fusiepartner Purmerend uit is gegaan van de reguliere procedure. 

4. De uitspraken van de burgemeester van Purmerend tijdens de informatiebijeenkomst 

in de Purmaryn op 16 mei jl. luidende dat een lichte samenvoeging voor Purmerend 

(dus zonder rechtsgevolgen) de enige optie is voor een fusie Purmerend en Beemster. 

5. Daardoor de waarden van Beemster onvoldoende kunnen worden geborgd in de 

uitgangspunten, procedures en beleid van de nieuw te vormen gemeente. 

6. Door de burgemeester van Purmerend tevens een verband werd gelegd tussen het 

niet doorgaan van de fusie en voorzetting van de ambtelijke samenwerking. 

7. Er een risico voor Beemster bestaat dat de huidige ambtelijke samenwerking tussen 

Purmerend en Beemster is of wordt ontbonden. 

Verzoekt het college om: 

A. Een plan B te ontwikkelen, naast het bepalen van de waarden van Beemster. Dit plan 

moet erin voorzien dat de gemeente Beemster bij een eventuele beëindiging van de 

ambtelijke samenwerking volledige continuïteit en kwaliteit van haar dienstverlening en 

uitvoering van wettelijke taken kan garanderen. 

B. Er zorg voor te dragen dat het ontwikkelen van plan B een open proces is waarbij 

zowel de gemeenteraad als de inwoners worden betrokken, met als start het bepalen 

van de waarden van Beemster.  

De fractie van BPP.” 

 

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

het amendement en geven daarbij aan die niet te steunen. Burgemeester Van Beek gaat 

kort in op het amendement en geeft aan dat het college de raad ontraadt om die aan te 

nemen. In tweede termijn wordt hierover gedebatteerd door de heren Schagen, Groot, 

Dings en Commandeur en mevrouw Van Boven. Na deze termijn vraagt de vice voorzitter 

aan de heer Schagen of hij het amendement in stemming wil laten brengen. De heer 

Schagen antwoordt hierop bevestigend en geeft daarbij desgevraagd aan dat dit per 

fractie kan (geen hoofdelijke stemming). De vice voorzitter stelt vast de fracties van CDA, 
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D66, PvdA/GroenLinks en VVD tegen dit amendement zijn en de fractie van BPP voor het 

amendement waardoor dit amendement is verworpen.  

De vice voorzitter brengt het voorstel in stemming. De heer Schagen geeft aan dat de 

fractie van BPP tegen dit voorstel is.  

De raad besluit hierna het voorstel aan te nemen waardoor de raad kennis neemt van het 

plan van aanpak, de financiële verkenning van Purmerend over Beemster, het 

waardenkaartproces en de projectbegroting op hoofdlijnen en de raad een 

voorbereidingskrediet van € 105.000 beschikbaar stelt ten laste van de algemene reserve. 

Dit met de kanttekening dat de fractie van BPP tegen dit voorstel heeft gestemd. 

 

Na deze besluitvorming draagt de vicevoorzitter het voorzitterschap van de vergadering 

over aan  burgemeester Van Beek. 

 

6. Ingekomen stukken 

 De raad neemt de navolgende stukken voor kennisgeving aan: 

- De brief d.d. 30 april 2018 van het college met bijlagen verantwoording 

informatieveiligheid 2017 ENSIA. 

- De brief d.d. 30 april 2018 van het college met de bijlagen verantwoordingsrapportages 

BAG en BGT 2017. 

-  De raadsinformatiebrief van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de 

voortgang realisatie meldkamer Noord-Holland. 

- De raadsinformatiebrief van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de 

uitkomsten van de inspectie in 2017 naar de inrichting van de repressieve 

brandweerzorg in Nederland. 

- De motie van de gemeente Velsen over verhoging van het belastingtarief voor gezond 

voedsel. 

- De brief d.d. 31 mei 2018 van het college, beantwoording van de vraag over zorg aan 

huis. 

- De brief d.d. 4 juni 2018 van het college, beantwoording van de vraag over de 

publicatie in De Binnendijks over het perceel Middenweg 192a. 

 

7. Mededelingen. 

 De heer De Lange doet een terugmelding over het symposium Democratie in de kern van 

de provincie Noord-Holland op 13 juni jl. 

 

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 de Vervoerregio 

Amsterdam van 12 juni jl. 

 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag fractie BPP “Gevoerde beleid van het college 

in de afgelopen periode richting nieuw college”. 

 De voorzitter constateert dat de motie nog niet beschikbaar is en schorst de vergadering 

om dit voor te bereiden. De heer De Lange geeft aan dat zijn fractie ook behoefte heeft 

aan deze schorsing, voor (fractie)overleg. 

De voorzitter heropent de vergadering na circa 5 minuten en geeft het woord aan de heer 

De Lange. De heer De Lange geeft aan dat zijn fractie deze motie niet indient maar op een 

later moment hierop terugkomt. De voorzitter sluit hiermee dit agendapunt af. 
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10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.16 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 9 juli 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


