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

gehouden op dinsdag 27 november 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 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 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer A.N. Commandeur CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de heer Commandeur. 

Bij loting wordt bepaald dat mevrouw Van Boven 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 verstrekken van een krediet voor de aanpassingen van de 

haltevoorzieningen in Middenbeemster. 

 4b. Voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol en het normenkader voor de 

controle van de jaarstukken 2018. 

 4c. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen en tarieventabellen voor 

2019. 

 De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 6 november 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt de heer Schagen aandacht voor de risico’s 

die de gemeente loopt, naar mening van zijn fractie,  bij de vastgestelde 

programmabegroting 2019-2022. 
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4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Voorstel tot het verstrekken van een krediet voor de aanpassingen van de 

haltevoorzieningen in Middenbeemster. 

 De raad besluit hiervoor een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen. 

 

4b. Voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol en het normenkader voor de 

controle van de jaarstukken 2018. 

 De raad stelt het controleprotocol en het normenkader voor de controle van de 

jaarstukken 2018 vast. 

 

4c. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen en tarieventabellen voor 

2019. 

 De raad stelt de voorgestelde belastingverordeningen en tarieventabellen vast. 

 

5. Ingekomen stukken. 

 De raad neemt de navolgende stukken voor kennisgeving aan: 

- Het jaarverslag 2017 van de HVC. 

- De brief d.d. 21 oktober 2018 van het college over de planologische procedure voor 

het perceel Oosthuizerweg 78. 

- De beantwoording d.d. 22 oktober 2018 door het college van vragen van de fractie 

van de VVD naar aanleiding van werkzaamheden aan de riolering in 

Zuidoostbeemster. 

- De mail d.d. 25 oktober 2018 van de Stichting Sint en Pietengilde. 

- De brief d.d. 31 oktober 2018 van het college over de (financiële) stand van zaken 

van  het nieuwe stelsel voor specialistische jeugdhulp. 

- De brief d.d. 30 oktober 2018 van het college over het instellen van de 

Informatiegroep Projecten. 

- De brief d.d. 8 november 2018 van het college over en met het geactualiseerde plan 

van aanpak voor het fusieproces Beemster-Purmerend. 

- De brief d.d. 17 oktober 2018 van het college over het opstellen van een digitale 

erfgoedkaart voor de gemeente. 

 

De raad beschouwt de brief d.d. 6 november 2018 van het college waarmee een reactie 

is gegeven  op het advies van  de rekenkamercommissie over de uitvoering van de 

onderzoek plicht van artikel 213a van de Gemeentewet, als afdoende. 

 

6. Mededelingen. 

 De heer De Lange doet mededelingen over de informatiebijeenkomst van 21 november jl. 

van de gemeente voor ondernemers over asbestverwijdering.  

 

7. Actuele politieke vragen aan het college 

 De heer De Lange stelt vragen over de asbestverwijdering in de gemeente, over de 

procedure voor de afdoening van schriftelijke vragen ex artikel 32 van het reglement van 

orde van de raad en over de verkeersregelinstallatie kruising Middenweg-Hobrederweg. 

De heer Schagen stelt een vraag over de onderhoudstoestand van de wegen, dijken en 

fietspaden in de gemeente. De heer Groot stelt vragen naar aanleiding van het overschot 

van € 2 mln voor cultuurbeleid bij de provincie Noord-Holland en de hierop aangenomen 

motie door Provinciale Staten. De heer De Waal stelt een vraag over de werkzaamheden 

voor de nieuwe haltevoorzieningen op het marktplein in Middenbeemster. 
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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. 

 Er worden geen terugmeldingen gedaan.  

 

9. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.32 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 18 december 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


