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

gehouden op dinsdag 29 mei 2018 aanvang 21.25 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 de heer Schagen in geval 

van hoofdelijke stemming het eerst zijn stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda worden het volgende A-punten toegevoegd: 

 4b. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2019 van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 4c. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begrotingen 2019, de 

begrotingswijzigingen 2018 en jaarstukken 2017 van het recreatieschap Twiske-

Waterland. 

 4d. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2017 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 4e. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2019  van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 4f. Voorstel tot het vaststellen van privacybeleid. 

 4g. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2017 van 

BaanStede. 

 4h. Voorstel tot het wijzigen van de verordening voor de auditcommissie. 

   

 De heer De Lange kondigt bij agendapunt 5 een amendement aan. De voorzitter geeft 

aan dat het voorzitterschap van de vergadering bij agendapunt 5 overgaat naar de heer 

De Lange zodat zij als portefeuillehouder kan optreden. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 mei 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Voorstel tot het bekrachtigen van de opgelegde geheimhouding over overgelegde 

stukken met betrekking tot geactualiseerde grondexploitaties. 

 De raad bekrachtigt deze opgelegde geheimhouding. 

  

4b. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2019 van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven. 

 

4c. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begrotingen 2019, de 

begrotingswijzigingen 2018 en jaarstukken 2017 van het recreatieschap Twiske-

Waterland. 

 De raad besluit een positieve zienswijze op deze stukken te geven. 

 

4d. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2017 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven. 

 

4e. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2019  van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven. 

 

4f. Voorstel tot het vaststellen van privacybeleid. 

 De raad stelt dit beleid vast. 

 

4h. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2017 van BaanStede. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven. 

 

4f. Voorstel tot het wijzigen van de verordening voor de auditcommissie. 

 De raad stelt deze wijzigingsverordening vast. 

 

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

 

5. B-punt: Voorstel voor het reserveren van de terugontvangen bijdrage van de 

voormalige Stadsregio Amsterdam. 

 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 namens zijn fractie een amendement op het voorstel in 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:  

- de raad van Beemster volgens eerder gemaakte afspraken geen potjes, 

oormerkgelden en doelreserveringen meer in stand houdt; 

- dat bedragen genoemd in het voorstel van bovengenoemde orde thuis horen in de 

Algemene reserve; 
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- dat bedragen welke ten goede komen aan toekomstige doelen zoals vermeld in 

bovenliggend voorstel ter beschikking kunnen worden gesteld middels een 

raadsvoorstel/ besluit. 

Stellen wij de raad van Beemster de volgende wijziging vast te stellen: Het vrijkomende en 

reeds teruggestorte bedrag groot € 49.635,- wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.  

De fractie van BPP.” 

 

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

het amendement. Burgemeester Van Beek begrijpt het amendement maar ontraadt de 

raad, in het belang van de samenwerking in de MRA, om die aan te nemen. 

Mevrouw Van Boven stelt de heer Schagen voor om het amendement aan te passen. De 

heer Schagen antwoordt dat niet te doen. De heren Commandeur, Dings en Groot en 

mevrouw Van Boven geven aan het raadsvoorstel te steunen en het amendement niet.  

De vicevoorzitter vraagt de heer Schagen of het amendement in stemming moet worden 

gebracht. De heer Schagen trekt het amendement in. 

Hierna besluit de raad (unaniem) om de bijdrage van € 49.635 gereserveerd te houden 

voor de uitvoering van het regionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland. 

 

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 te nemen met inachtneming 

van de kanttekeningen die in het voorstel zijn geplaatst: 

- De routekaart “Eerlijk om naar gasloos wonen” van Milieudefensie. 

- De oproep van het comité 21 maart over antidiscriminatie en antiracisme van april 

2018. 

- De jaarstukken 2017 en kaderbrief 2018 van de Vervoerregio Amsterdam met 

aanbiedingsbrief d.d. 15 april 2018. 

- De brief d.d. 17 april van het college over de beeldvormende bespreking van de 

jaarstukken 2017 etc op 15 mei 2018. 

- De brief d.d. 17 april 2018 van het college over het proces vaststelling beleidsnota 

Zonnepanelen in Beemster. 

- De brief d.d. 17 april 2018 van het college over de planologische procedure voor het 

perceel H.M. van Randwijklaan 21. 

- De brief d.d. 17 april 2018 van de minister van BZK over het actieprogramma 

Versterking Democratie en Bestuur. 

- De brief d.d. 24 april 2018 van het college over de implementatie van het VN-verdrag 

handicap. 

- De opzet voor het onderzoek “Wonen” van de rekenkamercommissie Purmerend-

Beemster met aanbiedingsbrief d.d. 25 april 2018. 

- Het ondersteuningsaanbod d.d. 25 april 2018 van de European China Friendship 

Association. 

- De brief d.d. 2 mei 2018 van de Stichting Dierenlot. 

- De brief d.d. 9 mei 2018 van het college over de behandeling van de geactualiseerde 

grondexploitaties De Nieuwe Tuinderij en de Keyser en het opleggen van 

geheimhouding over deze documenten.  

 

De raad besluit de navolgende stukken toe te voegen aan de stukken voor de behandeling 

van de jaarstukken 2017 en het meerjarenperspectief 2019-2022 in de raadscommissie 
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van 19 juni 2018: 

- De aanbiedingsbrief d.d. 8 mei 2018 van het college voor de jaarrekening 2017 en het 

meerjarenperspectief 2019-2022. 

- De brief d.d. 9 mei 2018 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de 

financiële positie 2018 ev. van de gemeente Beemster. 

 

7. Mededelingen. 

 Wethouder Butter attendeert de raad op de inloopbijeenkomst van 30 mei a.s. in Fort 

Resort Beemster over de corridorstudie A7 Amsterdam-Hoorn.  

 

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 zet uiteen wanneer de eerstkomende vergaderingen van de regioraad van 

de Vervoerregio Amsterdam zullen zijn. 

 

9. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 19 juni 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 


