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

gehouden op dinsdag 25 september 2018 aanvang 23.30 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  

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 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. Bij loting wordt bepaald dat mevrouw De Wit-

Hoogervorst 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: 

 e. Vaststellen van een zienswijze op het werkplan 2019 en de begroting 2019 van de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

 f. Vaststellen van een zienswijze op de begroting 2019 van de Vervoerregio 

Amsterdam en instemmen met deelname aan de coöperatieve vereniging NDOV-

DOVA. 

 g. Voorstel tot het verhogen van het subsidieplafond 2018. 

 h. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-

Waterland. 

 i. Voorstel om in te stemmen met de maatregelen voor de harmonisatie 

peuteropvang 2019 en het vaststellen van de bijzondere subsidieverordening 

peuteropvang gemeente Beemster 2019. 

 j. Voorstel om in te stemmen met de maatregelen voor de harmonisatie 

peuteropvang 2019 en het vaststellen van de bijzondere subsidieverordening 

peuteropvang gemeente Beemster 2019. 
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 De heer Schagen verzoekt mede namens de fractie van PvdA/GroenLinks om de motie 

vreemd aan de orde van dag “Bloemrijke omgevingen in het belang van bijen en 

insecten” op de agenda te plaatsen.  De raad besluit deze motie als punt 9 aan de 

agenda toe te voegen. 

 

De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van 9 en 10 juli 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 9 juli 2018 ongewijzigd vast en de 

besluitenlijst van de vergadering van 10 juli 2018 gewijzigd vast. De wijziging is dat 

mevrouw Van Boven afwezig met kennisgeving was in plaats van aanwezig. 

 

4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Voorstel tot het benoemen van een 2e vicevoorzitter van de gemeenteraad. 

 De voorzitter brengt in dat mevrouw De Vries-van Vlierden door de fractie van de VVD 

kandidaat is gesteld en stelt vervolgens vast dat in de vergadering er geen andere 

kandidaten worden voorgedragen.   

De raad benoemt mevrouw De Vries-Van Vlierden bij acclamatie tot 2e vicevoorzitter van 

de gemeenteraad. 

 

4b. Voorstel tot het benoemen van de vertegenwoordiging in de regioraad van de 

Vervoerregio Amsterdam. 

 De voorzitter brengt in dat de heer De Waal door de fractie van PvdA/GroenLinks 

kandidaat is gesteld en stelt vervolgens vast dat in de vergadering er geen andere 

kandidaten worden voorgedragen.   

De raad benoemt de heer De Waal bij acclamatie tot lid van de regioraad namens de 

gemeente Beemster. 

 

4c. Voorstel tot het benoemen van een voorzitter van de raadscommissie. 

 De raad benoemt de heer Vinke bij acclamatie tot voorzitter van de raadscommissie in 

plaats van de heer Dings.  

 

4d. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend lid van de raadscommissie. 

 De raad benoemd de heer Van Huizen bij acclamatie tot plaatsvervangend lid van de 

raadscommissie namens de fractie van PvdA/GroenLinks. 

De heer Van Huizen tekent de integriteitsverklaring met mede ondertekening van de heer 

Vinke, fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks, en de voorzitter. 

 

4e. Vaststellen van een zienswijze op het werkplan 2019 en de begroting 2019 van de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

 De raad stemt in met dit werkplan en deze begroting en stelt hiervoor de door de fractie 

van PvdA/GroenLinks in de commissievergadering van 25 september 2018 voorgestelde 

en besproken zienswijze vast, met toevoeging van de passages uit het raadsvoorstel 

over de thema’s Onderwijs & Arbeidsmarkt. 

 

4f. Vaststellen van een zienswijze op de begroting 2019 van de Vervoerregio 

Amsterdam en instemmen met deelname aan de coöperatieve vereniging NDOV-

DOVA. 

 De raad stemt in met deze begroting en stelt de voorgestelde zienswijze vast.  
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4g. Voorstel tot het verhogen van het subsidieplafond 2018. 

 De raad besluit het subsidieplafond 2018 te verhogen met € 13.250 en het tekort van  

€ 7.553 ten laste leggen van de algemene reserve. 

 

4h. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-

Waterland. 

 De raad besluit uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-

Waterland, in te stemmen met het door het college genomen besluit tot vaststelling van 

de wijziging van deze regeling en in te stemmen met het besluit van de burgemeester tot 

uittreding uit deze regeling. 

Wethouder Dings zegt hierbij op aandringen van mevrouw Jonk toe dat dat de raad met 

enige regelmaat in deze bestuursperiode, via bijeenkomsten door de GGD wordt 

geïnformeerd over de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden voor de publieke 

gezondheid. 

 

4i. Voorstel om in te stemmen met de maatregelen voor de harmonisatie 

peuteropvang 2019 en het vaststellen van de bijzondere subsidieverordening 

peuteropvang gemeente Beemster 2019. 

 De raad stemt in met de wijze van harmonisatie zoals beschreven in het raadsvoorstel 

(ic. de voorgestelde maatregelen om de harmonisatie van de peuteropvang Beemster in 

goede banen te leiden) en stelt hiervoor de Bijzondere subsidieverordening 

peuteropvang gemeente Beemster 2019 met toelichting hierop vast. 

 

4j. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een 

boostergemaal op het perceel Middenweg 190b. 

 De raad besluit hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

 

5. Ingekomen stukken 

 De raad besluit de navolgende stukken te agenderen voor bespreking in de 

commissievergadering van 16 oktober 2018.: 

- De notitie van 1 mei 2018 over kunst en cultuur die door het platform Stil in de 

Beemster is ingebracht voor de coalitiebesprekingen naar aanleiding van de 

bezuinigingen op subsidies.  

- De brief d.d. 28 juni 2018 van Fort Resort Beemster met als de bijlage de brief van 

het college van 17 april 2018 aan dit bedrijf over de parkeervoorziening bij dit bedrijf. 

- De brief d.d. 23 augustus 2018 van de heer Gerth over parkeren op de openbare weg 

bij Fort Resort Beemster. 

De raad besluit bij de 3 ingekomen oproepen voor een bewuster insectenbeheer, aan het 

college het verzoek te doen om hierop te reageren naar de indieners hiervan (mevrouw 

Van der Ahé, mevrouw Barendsen en mevrouw Groot). 

 

De raad besluit het college het verzoek te doen om schriftelijk te reageren naar de raad 

op de brief van de rekenkamercommissie over de onderzoeken van artikel 213a 

Gemeentewet. 

 

De raad neemt de navolgende stukken voor kennisgeving aan: 

- De brief d.d. 3 juli 2018 van het college over het proces omgevingsvergunning voor 

een zorgboerderij op het perceel Middenweg 32. 
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- De brief d.d. 5 juli 2018 van het college over de omvang van de sociale 

corporatievoorraad van Beemster. 

- De brief d.d. 2 juli 2018 van het college over en met als bijlage het jaarverslag 2017 

van de Adviesraad Sociaal Domein Beemster. 

- De brief d.d. 2 juli 2018 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over en met 

de vastgestelde jaarstukken 2017 en begroting 2019. 

- De raadsinformatiebrief van 2 juli 2018 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

over de 1e bestuursrapportage 2018. 

- De brief d.d. 9 juli 2018 van de voorzitter van het centraal stembureau over de 

benoeming van de heer P.C. de Waal tot lid van de gemeenteraad. 

- De brief d.d. 10 juli 2018 van het college over de portefeuilleverdeling van het nieuwe 

college. 

- De brief d.d. 16 juli 2018 van het college over het proces van de voorgenomen fusie 

met Purmerend. 

- De brief d.d. 3 juli 2018 van het college met en over de jaarverantwoording 

kinderopvang 2017. 

- De brief d.d. 3 juli 2018 van het college over en met het evaluatieverslag 

vergunningverlening, toezicht en handhaving 2017. 

- De motie van de gemeente Bergeijk met als onderwerp “niet boren van gas”. 

- De verantwoording die het college in het kader van het interbestuurlijk toezicht heeft 

gedaan aan de provincie Noord-Holland over de uitvoering van medebewindstaken in 

2017. 

- Het beknopt verslag van de provincie Noord-Holland van het gesprek d.d. 18 juli 2018 

van de Beemster Polder Partij met gedeputeerde Van der Hoek inzake de bestuurlijke 

toekomst van Beemster. 

- De ingezonden zienswijze d.d. 18 juli 2018 van de samenwerkende gemeenten in de 

MRA deelregio Zaanstreek-Waterland op de concept Omgevingsvisie NH 2050 van 

de provincie Noord-Holland. 

- De brief d.d. 24 juli 2018 van het college over en met de vastgestelde Nadere regels 

Jeugdhulp 2018. 

- De brief d.d. 30 juli van het Recreatieschap Twiske-Waterland over en met de 

vastgestelde jaarstukken 2017, begrotingswijzigingen 2018 en begrotingen 2019. 

- De brief d.d. 31 juli 2018 van het college over de planologische procedure voor het 

bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De beantwoording d.d. 8 augustus 2018 door het college van de vragen van de 

fractie PvdA/GroenLinks over de woonschepen aan de Zuiddijk. 

- De brief d.d. 14 augustus 2018 van het college over en met de reactie van het college 

aan provincie Noord-Holland op het concept programma Natuurontwikkeling 2019-

2023 en het programma. 

- De motie kinderpardon van de gemeente Waalwijk. 

- De oproep eerbiedigen zondag(srust) van de Vereniging Zondagsrust. 

- Het bezwaarschrift d.d. 3 september 2018 van Liander NV tegen het ontwerp 

bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De brief d.d. 4 september 2018 van het college over en met het Bestuurlijk akkoord, 

uitgangspunten voor de bestuurlijke fusie van de gemeente Beemster en Purmerend. 

- De informatie ingekomen op 7 september 2018 van de rekenkamercommissie 

Purmerend en Beemster over de wet Versterking decentrale rekenkamers. 
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6. Behandeling B-punt: Voorstel tot het vaststellen van de woonagenda 2018-2019 en 

het beschikbaar stellen van kredieten hiervoor. 

 De heer Schagen heeft namens de BPP het verzoek tot deze agendering toegelicht en 

een amendement op het voorstel ingediend (en voorgelezen) 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. In de regio nog volop discussie is over de maatregelen die samen worden genomen 

omtrent de knelpunten wonen, woningbouw, doorstroming en toewijzing van sociale 

huurwoningen; 

2. De uitkomsten daarvan zich mogelijk niet goed verhouden met de geamendeerde 

woonvisie op het gebied van bouwen van middel dure woningen, betaalbare koop- en 

sociale huurwoningen. 

3. Er verder voor Beemster een financieel kader ontbreekt zoals bijvoorbeeld dat wordt 

toegepast in Waterland, na realiseren van voorzieningen, 3% vrij besteedbaar 

eindresultaat. 

4. In Beemster, na opname voorzieningen, altijd is gestuurd op nul resultaat, waardoor 

de woningen, zeker in deze markt, goedkoop werden aangeboden. 

5. In de situatie van Beemster kan worden gesteld dat 18 tot 20% van de 

woningzoekende op grond van hun inkomen altijd zijn aangewezen op een sociale 

huurwoning. Er voor hen geen andere opties zijn en dus een hard gegeven is voor 

het beleidskader. 

6. De sociale huurwoningen als voorziening dienen te worden opgenomen in het totale 

resultaat van een bouwcomplex, waarbij in ogenschouw moet worden genomen dat 

elke nieuwe sociale huurwoning volgens de standaard in Beemster en omstreken 

uitgevoerd, gemiddeld € 40.000,- tot € 50.000,- onrendabel is. 

7. Het daarom zaak is bij deze woonagenda een financieel kader mee te geven die de 

gekozen percentage sociale- huur en -koop in de komende jaren ondersteunt. 

8. Met dat kader de uitkomsten van de regio discussie verder met vertrouwen tegemoet 

kunnen worden gezien.  

9. Als deze kaders niet worden aangepast de gezinnen in de nabije toekomst hogere 

dan noodzakelijk lasten dragen. Deze onnodige lastendruk dan langjarig oploopt tot 

wel 100 euro per jaar per gezin.  

 

Stellen wij de raad van Beemster voor: 

1. De navolgende wijziging vast te stellen: De tekst van de woonagenda bij punt 8 van 

blz. 9, bij doelstelling als volgt te formuleren: “Wij nemen bij onderzoek naar de 

mogelijkheden voor nieuwbouwlocaties in Beemster mee de uitkomsten uit de 

regionale afspraken, de specifieke gegevens van Beemster omtrent toewijzing aan 

woningenzoekenden en betaalbaar kopen voor een brede groep onder andere door 

middel van compacter bouwen.” 

2. Het college maakt gelijk met de uitkomst van de jaarlijkse monitoring een schatting 

hoeveel sociale huur- en koopwoningen voor een verantwoorde planning nodig en 

mogelijk zijn met de financiële uitkomst dat altijd 3% vrij resultaat voor de gemeente 

(na belasting) gerealiseerd wordt. 

3. Het college te verzoeken de woonvisie op dit punt aan te passen en die aan de raad 

aan te bieden voor vaststelling.  

Fractie BPP” 
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Over dit amendement wordt in 2 termijnen gedebatteerd met als uitkomst van de fracties 

van CDA, D66, PvdA/GroenLinks en VVD het amendement niet steunen en instemmen 

met het collegevoorstel en het college de raad heeft ontraden om het amendement over 

te nemen. 

Op verzoek van de fractie van de BPP is het amendement in stemming gebracht met als 

uitkomst dat de (6) leden van de fractie BPP voor en de (totaal 7) leden van de fracties 

van CDA, D66, PvdA/GroenLinks en VVD tegen het amendement zijn. Het amendement 

is hiermee verworpen. 

De raad heeft vervolgens besloten om de woonagenda vast te stellen zoals voorgesteld 

en voor 2018 hiervoor een budget van € 28.800 en voor 2019 en budget van € 56.250 

beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. De leden van de fractie BPP 

worden geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd. 

7. Mededelingen. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

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. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag: Bloemrijke omgevingen in het belang van 

bijen en insecten. 

 De heer Schagen heeft namens de fracties van BPP en PvdA/GroenLinks deze motie 

ingediend (en voorgelezen) luidende:  

“De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 25 september 2018. 

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018. 

Overwegende, dat:  

1. Bijen in het bijzonder en insecten in het algemeen een kwijnend bestaan leiden 

2. Het in het grootste belang is voor de flora en fauna dat daar meer aandacht aan 

wordt geschonken. 

3. Insecten van belang zijn voor voedselproductie en dus voor de land- en tuinbouw in 

Beemster. 

4. Gewaardeerd wordt dat er al agrariërs zijn met bloemrijke akkerranden. 

5. De overheid en dus ook de gemeente, het waterschap en agrariërs als beheerder hier 

een voorbeeldrol hebben. 

6. Het onderhoud van grasmatten, gazons en parken in beheer bij gemeenten en het 

waterschap nu niet vanuit een visie op bijen en insecten is ingericht. 

7. Agrariërs ter bescherming van insecten terughoudend moeten zijn met insecticide. 

8. Dat bloemrijke inrichting van onze omgeving nog steeds adequaat onderhoud vergt 

bij het bestrijden van woekerplanten en snel verspreidende onkruiden. 

9. Het tevens gestimuleerd dient te worden dat burgers ook initiatieven ontplooien om 

hun tuinen en waar mogelijk de openbare ruimte te helpen bij het inrichten en 

onderhouden van een bloemrijke omgeving. 

10. Hiermee invulling wordt gegeven aan het coalitieprogramma. 

11. Er voor Beemster als bloemrijke polder een mooie toekomst is. 

Verzoekt het college om: 

A. Actief inwoners in Beemster te zoeken die in hun omgeving bloemenweide en gazons 

willen beheren en onderhouden. 
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B. Hiertoe deze bewoners te faciliteren bij het organiseren van deze 

gemeenschappelijke activiteiten. 

C. Actief met agrariërs in gesprek te gaan om daarbij aandacht te vragen voor een 

bewust insectenbeleid door te voeren in hun bedrijfsvoering en dit regelmatig 

onderwerp van gesprek te laten zijn. 

D. Andere gemeenten, door het kenbaar maken van deze actie, op te roepen daartoe 

ook initiatieven te ondernemen. 

E. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te verzoeken het stringente 

beleid ten aanzien van inzaaien met alleen specifieke grassen voor dijklichamen, 

daar waar dit kan, meer ruimte te geven aan bloemrijke planten en gewassen, met 

het doel bijen in het bijzonder en insecten in het algemeen in een beter ecologisch 

evenwicht en weer tot wasdom te brengen. 

En gaan over tot de orde van de dag.  

De fracties van BPP en PvdA/GroenLinks.” 

 

Over de motie is in 1 termijn gesproken met als uitkomst dat alle fracties de motie 

steunen en het college zal nagaan wat de kosten van de uitvoering van deze motie zijn 

en de uiterste best zal doen om die uit te voeren. 

De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 00.32 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 16 oktober 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


