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

gehouden op dinsdag 20 februari 2018 aanvang 23.24 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 

De heer N.C.M. de Lange BPP  

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66  

De heer J.W.T. Smit D66 

De heer J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

    

Mede aanwezig:   

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer J.C. de Wildt CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid, met kennisgeving, van de 

heer De Wildt. De voorzitter staat stil bij het overlijden van oud premier de heer Lubbers. 

De raad herdenkt de heer Lubbers met een minuut stilte. 

Bij loting wordt bepaald dat de heer Schagen in geval van hoofdelijke stemming het eerst 

zijn stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De heer De Lange geeft aan dat het voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen voor 

de openbare ruimte en het gemeentelijk rioleringsplan ook voor zijn fractie als A-punt kan 

worden geagendeerd waarbij  dan namens zijn fractie een stemverklaring zal worden 

afgelegd (de fractie van de BPP had in de commissievergadering van 20 februari verzocht 

om dit voorstel als B-punt te agenderen en dit zou dan een B-punt worden voor in deze 

raadsvergadering). 

De heer Groot geeft aan dat hij geen motie zal indienen bij het procesvoorstel verkoop 

gemeentehuis waardoor dit voorstel ook voor zijn fractie als A-punt kan worden 

geagendeerd (de fractie van D66 had in de commissievergadering van 20 februari 

verzocht om dit voorstel als B-punt te agenderen en dit zou dan een B-punt worden voor in 

deze raadsvergadering). Wethouder Butter geeft aan dat het risicomanagementbeleid 

wordt toegevoegd aan de kaders die in het raadsvoorstel worden voorgesteld. 
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De raad voegt de volgende A-punten toe aan de agenda: 

 5a. Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen voor de openbare ruimte en het 

gemeentelijk rioleringsplan.  

 5b. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenweg 82. 

 5c. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de periode 2018 t/m 2022. 

 5d. Procesvoorstel verkoop gemeentehuis. 

 5e. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

 5f. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de kadernota 2019 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

   

 Als B-punt wordt aan de agenda toegevoegd: 

 6. Voorstel tot het wijzigen van de tijdsbestedingsnorm voor de wethouders Butter en 

Zeeman. 

  

De heer Vinke verzoekt om de motie vreemd aan de orde van dag “Aansluiten bij de 

Statiegeldalliantie” op de agenda te plaatsen.  

De raad besluit deze motie als punt 10 aan de agenda toe te voegen. 

 

De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken. 

 Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

Naar aanleiding van agendapunt 9 (mededelingen) van deze besluitenlijst geeft de heer 

De Lange aan dat zijn fractie, na overleg met de mede coalitiepartijen, zich op het 

standpunt heeft gesteld om loyaal steun te geven aan het zittende college in plaats van 

loyaal gedoogsteun zoals dat is verklaard bij de mededelingen in de raadsvergadering van 

30 januari 2018. 

5. A-punten. 

 

5a. Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen voor de openbare ruimte en het 

gemeentelijk rioleringsplan. 

 De heer Schagen legt namens zijn fractie de navolgende stemverklaring af: de fractie BPP 

stelt de raad voor om de beheerplannen vast te stellen met de opmerking dat voor 2018 

alleen die budgetten beschikbaar worden gesteld die nodig zijn om te voorkomen dat het 

kwaliteitsniveau van de objecten op enig moment onder niveau C komt. 

De voorzitter stelt vast dat er geen andere stemverklaringen zijn. 

Vervolgens stelt de raad, overeenkomstig het voorstel en met algemene stemmen, de 

beheerplannen Bebording, Groen, Kunstwerken , Openbare verlichting en 

verkeersregelinstallaties, Spelen, Straatmeubilair, Wegen en straatreiniging vast en stelt 

hiervoor de in het voorstel en plannen genoemde budgetten beschikbaar. De raad stelt, 

eveneens met algemene stemmen, het Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Zaanstreek-

Waterland 2018-2023 vast. 
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5b. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenweg 82. 

 De raad stelt dit bestemmingsplan vast. 

5c. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de periode 2018 t/m 2022. 

 De raad wijst Ipa Acon Assurance BV aan tot accountant voor de controle van de 

jaarrekening 2018 met de optie om de overeenkomst te verlengen met 4 jaar.   

5d. Procesvoorstel verkoop gemeentehuis. 

 De heer Groot legt namens zijn fractie de navolgende stemverklaring af: zijn fractie stemt 

in met dit voorstel met de kanttekening dat in het debat door het college is aangegeven dat 

de financiële kaders van dit voorstel nader uitgewerkt zullen worden om daarna aan de 

raad aan te bieden voor de vaststelling daarvan. Daarnaast is het risicomanagementbeleid 

een kader bij dit onderwerp en dit zal naar vermogen uitgevoerd moeten worden. 

De voorzitter stelt vast dat er geen andere stemverklaringen zijn. 

Vervolgens besluit de raad, overeenkomstig het voorstel en met algemene stemmen, om 

voor het gebied eerst een gebiedsuitwerking te realiseren en vervolgens tot verkoop van 

het gemeentehuis over te gaan. De raad besluit om voor de gebiedsuitwerking als kaders 

te hanteren: de woonvisie, de inbreng uit participatie, de financiële kaders, de 

marktpleinvisie, het behoud van de groene buffer aan de voorzijde en het 

risicomanagementbeleid. 

5e. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

 De raad verleent de wethouders Butter en Zeeman met ingang van 15 april 2018 

ontheffing van het woonplaatsvereiste totdat de nieuwe wethouders voor de 

bestuursperiode 2018-2022 zijn benoemd, doch uiterlijk voor de duur van een jaar. 

5f. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de kadernota 2019 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 De raad stemt in met deze kadernota en besluit dit als zienswijze in te brengen. 

 

6. B-punt:  Voorstel tot het wijzigen van de tijdsbestedingsnorm voor de wethouders 

Butter en Zeeman. 

 De raad stelt de tijdsbestedingsnorm van de wethouders Butter en Zeeman met 

terugwerkende kracht per 21 januari 2018 vast op 1 fte in plaats van 0,67 fte. 

 

De heer Groot dient een motie in en leest die voor luidende: 

“De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 20 februari 2018. 

Gelet  op  artikel  36  van  het  Reglement  van  orde  voor  de  vergaderingen  en  andere 

werkzaamheden  van  de  gemeenteraad  van  Beemster  2010.  

Overwegende: 

- dat de Beemster Polder Partij als grootste coalitiepartij per 21 januari 2018 geen 

wethouder levert aan het college van burgemeester en wethouders; 

- dat dit uit democratisch oogpunt een ongewenste en overigens ook een zeer 

uitzonderlijke situatie betreft waarin het college 4 van de 13 raadszetels 

vertegenwoordigt; 

- dat de Beemster Polder Partij daarenboven heeft aangegeven dat zij het college en de 

raad niet wenst te volgen in hun besluit om te streven naar een bestuurlijke fusie met 

gemeente Purmerend en al het mogelijke in het werk wil zetten om dit besluit terug te 

draaien; 

- dat er blijkens de beraadslagingen van 30 januari j.l. mede hierdoor ook sprake is van 
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een loyaliteitsvraag tussen de coalitiepartijen en dat hiermee de positie en het gezag 

van het college nog meer onder druk komt te staan; 

- dat een dergelijke positie van een college vanuit bestuurlijk oogpunt totaal ongewenst 

is, niet in het Beemster belang is en contraproductief kan uitpakken. 

Spreekt uit dat zij het ontbreken van een wethouder namens de Beemster Polder Partij 

vanuit democratisch oogpunt betreurt en dat het huidige college het vertrouwen van de 

raad geniet. En gaat over tot de orde van de dag. De  fractie van D66.” 

 

De heer Commandeur, de heer De Lange, mevrouw Van Boven en de heer Vinke 

reageren op de motie.  

De voorzitter gaat hierna over tot besluitvorming.  

De raad neemt de motie aan. Voor de motie hebben gestemd de leden van de fracties van 

D66, CDA, PvdA/GroenLinks en VVD (8 stemmen voor) en tegen de motie hebben 

gestemd de leden van de fractie van BPP (4 stemmen tegen). 

7.  Ingekomen stukken. 

 De raad besluit de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 

- De kaderbrief 2019 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

- De brief d.d. 19 januari 2018 van het college en de nota van beantwoording 

zienswijzen met betrekking tot de vaststelling van het uitwerkings- en wijzigingsplan De 

Keyser kavels Middenweg. 

- De brief d.d. 23 januari 2018 van Abma Schreurs advocaten, ingebrekestelling 

beslissing op bezwaarschrift Wet voorkeursrecht gemeenten ontwikkelgebied 

Zuidoostbeemster II. 

- De brief d.d. 25 januari 2018 van burgemeester Van Beek over de evaluatie van de 

Beemster Feestweek 2017 en het evaluatieverslag. 

- De brief d.d. 29 januari 2018 van het college over de stand van zaken bij de 

herontwikkeling van de locatie De Bonte Klaver. 

- De brief d.d. 30 januari 2018 van het college over de toepassing van een 

wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming van het perceel Wormerweg 17. 

 

De heer Heijmans heeft een opmerking bij de evaluatie van de Beemster Feestweek 2017. 

De heer De Lange heeft opmerkingen over het proces en de inhoud van de besluitvorming 

met betrekking tot het perceel Wormerweg 17.  

 

8. Mededelingen. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

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. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

10. Motie vreemd aan de orde van dag “Aansluiten bij de Statiegeldalliantie”. 

 De heer Vinke dient de motie in en leest die voor luidende: 

“De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 20 februari 2018. 

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010. 

Constateert dat : 

- Zwerfafval een hardnekkig probleem is en een bedreiging is voor het milieu, voor 
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dieren en mensen, niet alleen in Beemster, maar ook landelijk en zelfs wereldwijd; 

- Uit een honderd dagen durend onderzoek door Dirk Groot ('de Zwerfinator') is 

gebleken, dat in gewicht gemeten in Purmerend 56% van alle verpakkingen in het 

zwerfafval bestaat uit drankverpakkingen (inclusief glaswerk) en dat dit qua volume de 

helft van het zwerfafval vertegenwoordigt;  

- Openbare prullenbakken voor een groot deel zijn gevuld met blikjes en flesjes, 

waardoor deze prullenbakken snel vol zijn, wat beheerkosten voor de gemeente met 

zich meebrengt;  

- Op 31 augustus 2017 de toenmalige staatssecretaris het rapport 'Kosten en effecten 

van statiegeld op kleine flesjes en blikjes' aan de Tweede Kamer stuurde en dat dit 

rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de 

bestrijding van de 'plastic soep' en zwerfafval;  

- Op 25 november 2017 een Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/) is gestart, 

waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van 

statiegeld. Het gaat om consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en 

burgerinitiatieven. Door zich aan te sluiten bij de alliantie vragen zij hun regeringen om 

statiegeld op alle petflessen en blikjes in te voeren;  

- Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben 

voor kleine flessen en blikjes met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in 

het zwerfafval sterk is verminderd;  

- Meer recycling van PET en aluminium de grote ambities op het gebied van de 

circulaire economie mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder 

CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand. 

Verzoekt het college om de gemeente Beemster te laten aansluiten bij de 

Statiegeldalliantie, waarmee de gemeente laat zien voorstander te zijn van het uitbreiden 

van statiegeld naar kleine flesjes en blikjes en zo een belangrijk signaal geeft aan de 

Tweede Kamer. En gaat over tot de orde van de dag. De fracties van PvdA/GroenLinks, 

BPP, CDA, D66 en VVD.” 

 

Wethouder Zeeman meldt dat het college, de gemeente Beemster op 12 februari 2018 

heeft aangemeld bij de Statiegeldalliantie. Deze aansluiting is op 14 februari 2018 

bevestigd. Dat de raad zich hiertoe ook uitspreekt via deze motie, ziet zij als een steun. 

De voorzitter stelt vast dat geen behoefte is tot een debat hierover en gaat over tot 

stemming.  

De raad neemt met de motie met algemene stemmen aan. 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter staat stil bij het feit, dat dit laatste raadsvergadering is voorafgaand aan de 

gemeenteraadsverkiezing is. Na deze woorden sluit zij de vergadering om 23.59 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 28 maart 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

https://statiegeldalliantie.org/

