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

gehouden op dinsdag 8 mei 2018 aanvang 22.10 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester, voorzitter 

De heer A.B. Visser loco-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 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 mevrouw De Vries 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: 

 5b. Voorstel tot het aanwijzen van een functionaris gegevensbescherming. 

 5c. Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde van de 

gemeenteraad en tot het vaststellen van de gewijzigde instellingsverordening 

voor de raadscommissie. 

 5d. Voorstel tot het vaststellen van de 11e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Vervoerregio Amsterdam. 

   

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 17 april 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

5. Behandeling A-punten. 

  

5a. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend lid van de raadscommissie. 

 De raad benoemt de heer N.C.J. Konijn bij acclamatie tot plaatsvervangend lid van de 

raadscommissie namens de BPP. 
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De heer Konijn tekent de integriteitsverklaring met mede ondertekening van de heer  

De Lange en de voorzitter. 

De voorzitter feliciteert de heer Konijn met zijn benoeming waarna hij de felicitaties van de 

leden, de wethouders en de griffier in ontvangst neemt. 

 

5b Voorstel tot het aanwijzen van een functionaris gegevensbescherming. 

 De raad benoemt mevrouw mr. C.J.A. de Haan-de Jong bij acclamatie voor deze functie. 

 

5c Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde van de 

gemeenteraad en tot het vaststellen van de gewijzigde instellingsverordening voor 

de raadscommissie. 

 De raad besluit de beide gewijzigde regelingen vast te stellen. 

 

5d Voorstel tot het vaststellen van de 11e wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Vervoerregio Amsterdam. 

 De raad besluit deze wijziging vast te stellen. 

 

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: 

- Het uitvoeringsprogramma 2018 van de Omgevingsdienst IJmond met de 

aanbiedingsbrief van het college. 

- Het oordeel van de provincie Noord-Holland in het kader van het interbestuurlijk 

toezicht over het toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017. 

- Het verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om vrijstelling van 

bouwleges.  

- Het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 

2018 met de aanbiedingsbrief van het college. 

- De brief van de MRA over regionale samenwerking voor de woningbouwopgave in de 

deelregio Zaanstreek-Waterland. 

- De brief van het college over de afronding van de planologische procedure voor het 

perceel Wormerweg 17. 

- De brief van Kansen voor alle kinderen over de bestrijding van kinderarmoede. 

- De kaderbrief financieel toezicht 2019 van de provincie Noord-Holland. 

- De brief van burgemeester Van Beek over de stand van de zaken bij het traject 

bestuurlijke vernieuwing. 

- De brief van het college met de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de 

raadsfracties over de voorgenomen garantstelling voor Breedband Beemster. 

- De brief van het college over de planologische procedure voor het perceel  

Middenweg 32. 

- De brief van SRK Rechtsbijstand over woningbouwontwikkeling op het gebied 

tegenover Jisperweg 111. 

Op verzoek van de heer Dings wordt afgesproken om de kaderbrief financieel toezicht 

2019 van de provincie Noord-Holland toe te voegen aan de stukken van de 

beeldvormende bijeenkomst van 15 mei 2018 over de jaarstukken en het financieel 

meerjarenperspectief. 

De heer De Lange vraagt het college om de raad, zodra een verzoek tot woningbouw-

ontwikkeling tegenover Jisperweg 111 is ingekomen, tijdig in de gelegenheid te stellen de 

gevoelens hierover kenbaar te maken, vooruitlopend op een mogelijk voorstel later in het 

proces. 
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Het raad besluit de reactie van de rekenkamercommissie Purmerend – Beemster op het 

onderwerp die het raadspresidium heeft aangedragen voor de aangeboden quick-scan, 

voor afdoening in handen van het raadspresidium te stellen. 

  

7. Mededelingen. 

 Mevrouw Van Boven wijst op een verschrijving (dagen moet weken zijn) in het 

redactionele artikel van vandaag in het Dagblad Waterland over de (on)mogelijkheden van 

een raadsprogramma.  

 

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. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.22 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 29 mei 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 

 

 


