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

gehouden op dinsdag 10 juli 2018 aanvang 22.20 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 (bij punt 5 t/m 10) 

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 de heer Groot 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: 

 b. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor tijdelijke huisvesting bij de 

openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. 

 c. Voorstel tot het starten van voorbereidingen voor het maken van een 

ontwikkelingsplan voor Middenbeemster en het beschikbaar stellen van een krediet 

hiervoor. 

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

Omgevingsdienst IJmond. 

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

nieuwe woning op het perceel H.M. van Randwijklaan 21 te Middenbeemster. 

 f. Voorstel tot het planologisch legaliseren van een zorgboerderij op het perceel 

Middenweg 32 te Noordbeemster. 

   

 Zoals eerder aangekondigd bij de raadsleden stelt de voorzitter voor om de toelating van 

de heer De Waal tot lid van de raad ook te agenderen. De heer De Waal is benoemd op 

de vacature die is ontstaan in de raad door de benoeming op 9 juli 2018 van de heer 

Dings tot wethouder.  



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 10 juli 2018  blz. 2    

 
 

De voorzitter geeft verder aan dat het wenselijk is om in deze laatste vergadering voor 

het zomerreces de portefeuillehouders aan te wijzen die als vertegenwoordigers in 

diverse gemeenschappelijke regelingen optreden. Dit voorstel kon pas worden opgesteld 

nadat het nieuwe college is geïnstalleerd en is vandaag aan de raad gezonden en 

uitgereikt.  

De agenda van vergadering wordt hierdoor: 

1. Opening. 

2. Vaststellen agenda. 

3. Instellen onderzoekscommissie. 

4. Toelaten van de heer De Waal tot lid van de gemeenteraad. 

5. A-punten. 

6. Voorstel benoeming collegeleden in besturen van gemeenschappelijke regelingen. 

7. Ingekomen stukken. 

8. Mededelingen 

9. Verslaglegging … etc. 

10. Sluiting. 

De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Voorstel tot het benoemen van 3 leden van een onderzoekscommissie voor het 

onderzoeken van de geloofsbrief van de heer P.C. de Waal. 

 De voorzitter stelt voor om de commissie van onderzoek als volgt samen te stellen: de 

heer Commandeur tot voorzitter en mevrouw Langerijs en mevrouw De Wit tot leden. 

De raad benoemt hen bij acclamatie. De commissie wordt bijgestaan door de griffier. 

 

De voorzitter schorst de vergadering en heropent de vergadering nadat de commissie en 

de griffier weer plaats hebben genomen aan de vergadertafel. 

 

4. Voorstel tot het toelaten van de heer P.C. de Waal tot lid van de gemeenteraad. 

 De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de onderzoekscommissie. 

De heer Commandeur brengt namens de commissie van onderzoek het volgende verslag 

uit: “De commissie uit de raad van de gemeente Beemster heeft de geloofsbrief en 

verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ontvangen die zijn ingezonden door de heer 

P.C. de Waal wonende te Middenbeemster. De commissie rapporteert de raad, dat zij 

bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat 

de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie 

adviseert om over te gaan tot de toelating tot de raad.” 

De raad besluit de heer De Waal toe te laten tot lid van de gemeenteraad. 

De voorzitter neemt vervolgens de belofte af. De heer De Waal spreekt uit “Dat verklaar en 

beloof ik”.  

De voorzitter feliciteert de heer De Waal met zijn toelating. Hierna neemt de heer De Waal 

de felicitaties van de andere leden, de wethouders en de griffier in ontvangst en neemt 

zitting aan de raadstafel. 

 

5. Behandeling A-punten. 

  

5a. Voorstel tot het bekrachtigen van de benoeming van de interne leden vanuit de 

gemeenteraad van Purmerend in de rekenkamercommissie. 

 De raad benoemt de C.S.J. Lageveen en T.C. Roeleveld bij acclamatie tot intern lid van de 

rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster. 
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5b. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor tijdelijke huisvesting bij de 

openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. 

 De raad besluit een krediet van € 70.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene 

reserve voor deze tijdelijke huisvesting. 

5c. Voorstel tot het starten van voorbereidingen voor het maken van een 

ontwikkelingsplan voor Middenbeemster en het beschikbaar stellen van een krediet 

hiervoor. 

 De raad besluit om dit ontwikkelingsplan te maken en hiervoor een  

krediet beschikbaar te stellen van € 80.000 ten laste van de algemene reserve.  

 

5d. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2019  van de 

Omgevingsdienst IJmond. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven. 

 

5e. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een 

nieuwe woning op het perceel H.M. van Randwijklaan 21 te Middenbeemster. 

 De raad besluit deze medewerking te verlenen door het afgeven van een verklaring van 

geen bedenkingen. 

 

5e. Voorstel tot het planologisch legaliseren van een zorgboerderij op het perceel 

Middenweg 32 te Noordbeemster. 

 De raad besluit deze medewerking te verlenen door het afgeven van een verklaring van 

geen bedenkingen. 

 

6. Voorstel tot het benoemen van collegeleden in besturen van gemeenschappelijke 

regelingen. 

 De raad besluit tot de navolgende vertegenwoordiging: 

- Lid algemeen bestuur van het ISW: de burgemeester 

- Lid algemeen bestuur van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland: de 

portefeuillehouder Financiën. 

- Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-

Waterland: de portefeuillehouder Participatiewet. 

- Lid algemeen bestuur Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de regio Waterland etc 

(Spoorraad): de portefeuillehouder Onderwijs. 

- Lid algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland: de portefeuillehouder 

Volksgezondheid. 

- Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland: de 

portefeuillehouder Milieu. 

- Lid algemeen bestuur recreatieschap Twiske-Waterland: de portefeuillehouder 

Toerisme en Recreatie. 

- Plaatsvervangend lid algemeen bestuur recreatieschap Twiske-Waterland: de 

portefeuillehouder Landschap. 

 

7. Ingekomen stukken 

 De raad neemt de navolgende stukken voor kennisgeving aan met inachtneming van de 

kanttekeningen die in het voorstel hierbij zijn gemaakt: 

- De brief d.d. 7 juni 2018 met bijlage van de commissaris van de Koning over de 

aanpak van ondermijning en versterking van de weerbaarheid van de overheid. 

- De motie Kinderpardon van de gemeente Cranendonck. 
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- De brief d.d. 10 juni 2018 van de heer Broekhof over bevrijdingsdag. 

- De brief d.d. 15 juni 2018 van de Continentie Stichting Nederland over openbare 

toiletvoorzieningen. 

- De oproep d.d. 19 juni 2018 van de heer De Vries cs voor een bewuster 

insectenbeheer met daarbij het verzoek aan het college om op deze brief te reageren 

naar de indiener. De heren Groot en Commandeur roepen het college bij deze brief op 

om de aanstipte tips voor het bewuster insectenbeheer ter harte te nemen en op die 

manier te reageren naar de indiener. 

 

De heer Schagen verzoekt de brief d.d. 12 juni 2018 van het college over de stand van 

zaken bij de locatie De Bonte Klaver voor bespreking te agenderen in de 

commissievergadering van 25 september 2018. Als motivering hiervoor geeft de heer 

Schagen aan dat de stand van zaken zoals die uiteen is gezet in de brief het noodzakelijk 

maakt om als raad het eerder genomen besluit over deze locatie eventueel te herzien 

(bezinning door de raad).  De heer Vinke en de heer Commandeur steunen dit verzoek 

met dien verstande dat een bespreking hiervan niet al te uitgebreid hoeft te zijn. Voor 

mevrouw De Vries en de heer Groot is een behandeling niet noodzakelijk. 

De raad besluit deze brief voor bespreking te agenderen in de commissievergadering van 

25 september 2018. 

8. Mededelingen. 

 De heer Commandeur neemt een misverstand weg dat is ontstaan door zijn betoog in de 

raadsvergadering van 9 juli 2018 bij het agendapunt formatie van de wethouders; de 

tijdsuitbreiding is voor de zwaardere taak en is geen loonsverhoging.  

Wethouder Butter deelt mede dat de Raad van State op 3 september a.s. 6 

beroepsschriften behandeld die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan De Nieuwe 

Tuinderij Oost. 

 

9. 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. 

 -  

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter staat stil bij het feit dat dit de laatste raadsvergadering voor het zomerreces 

is. Het reces biedt gelegenheid voor ontspanning en bezinning. Voor deze bezinning doet 

zij een oproep over het functioneren van en in de raad. Zij wens allen een goed reces en 

sluit de vergadering (om 22.50 uur). 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 25 september 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 


