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

gehouden op dinsdag 9 januari 2018 aanvang 21.45 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 J.C. de Wildt 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 (plv voorzitter bij punt 6) 

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:  

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange wethouder BPP 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van wethouder Jonk.  

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 raad stelt de aangeboden agenda vast en die is inclusief het hieraan toegevoegde 

agendapunt 5a;  het voorstel tot het benoemen van een 2e plaatsvervangend voorzitter van 

de gemeenteraad. 

   

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 21 december 2017. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

 

 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 9 januari 2018 blz. 2    

 
 

5a. Voorstel tot het benoemen van een 2e plaatsvervangend voorzitter van de 

gemeenteraad. 

 De raad besluit bij acclamatie om de heer H.J. Vinke voor de duur van de bestuursperiode 

2014-2018 te benoemen tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en te 

bepalen dat deze benoeming geldt voor de behandeling van onderwerp bestuurlijke fusie. 

De 1e plaatsvervangend voorzitter, de heer De Lange spreekt zijn dank uit voor deze 

oplossing.  

 

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

 

6. B-punt: Bespreken van het stappenplan voor de versterking van de ambtelijke 

samenwerking met de gemeente Purmerend en het voorstel van het college daarbij 

om te komen tot een bestuurlijke fusie. 

 De plv. voorzitter geeft als eerste het woord aan de fractie van de BPP die om agendering 

als B-punt heeft gevraagd. De heer De Lange en hierna de heer Commandeur, mevrouw 

Van Boven, de heer Groot en de heer Dings reageren op het voorstel.  

Mevrouw Van Boven dient bij haar betoog een amendement in luidende: “Gelezen het 

voorstel van 15 november 2017 van burgemeester en wethouders inzake de ambtelijke 

samenwerking met Purmerend en het voorstel om te komen tot een bestuurlijke fusie. 

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde voor 

de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010. 

Overwegende dat: 

- Het voorliggende voorstel een principe besluit is waarmee de gemeenteraad van 

Beemster besluit de herindelingsprocedure (Wet ARHI) te willen starten en de beoogd 

fusiepartner(s) daarna eenzelfde principebesluit zal/zullen moeten nemen. 

- Er met dit principebesluit een opdracht aan het college van Beemster wordt gegeven 

om een herindelingsontwerp op te stellen met de beoogd fusiepartner(s). 

- Er in de regio momenteel eindelijk beweging op bestuurlijk vlak komt. 

- Het zeer wenselijk is om vóór het opstellen van het herindelingsontwerp duidelijkheid 

te hebben welke andere gemeenten in de regio positief staan tegenover meedoen aan 

onze gemeentelijke herindeling. 

Stellen wij de raad van Beemster voor om punt 3 van het voorstel als volgt te wijzigen: 

In de komende bestuursperiode een bestuurlijke fusie te realiseren waarbij samen met 

onze beoogde fusiepartner, op korte termijn collegegesprekken worden gevoerd met 

omliggende gemeenten of zij bereid zijn mee te doen aan onze herindeling.   

De fractie van VVD.” 

Uit deze 1e spreekronde blijkt dat de leden van de fracties van CDA, VVD, D66 en 

PvdA/GroenLinks dit amendement steunen. 

Burgemeester Van Beek reageert op de inbreng van de fracties. 

De heer De Lange vraagt om een schorsing.  

De plv. voorzitter schorst de vergadering om 22.39 uur en heropent die om 22.42 uur en 

geeft het woord aan de heer De Lange.   

De heer De Lange gaat in op het voorstel en amendement. Daarbij geeft hij aan dat zijn 

fractie over beide zaken hoofdelijk wil stemmen en stemverklaringen zal afleggen. 

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

2e termijn. In deze 2e termijn discussieert de raad ook door elkaars betoog te 

interrumperen. Burgemeester Van Beek reageert op de inbreng in 2e termijn. 

De plv. voorzitter gaat over tot besluitvorming. Mevrouw Van Boven geeft aan het 

amendement in stemming te willen brengen.  
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De plv. voorzitter brengt als eerste het amendement in (hoofdelijke) stemming.  

De stemming hierover is: Schagen tegen, Smit voor, Vinke voor, De Wildt voor, Bakker 

tegen, Van Boven voor, Bregman-Middelburg tegen, Commandeur voor, Dings voor, Groot 

voor, Heijmans voor, Helder-Pauw voor en De Lange tegen. De heer Schagen legt hierbij 

als stemverklaring af: “Stemt tegen omdat het amendement onvoldoende verreikend is.”   

De plv. voorzitter stelt vast dat dit 9 stemmen voor en 4 stemmen tegen zijn waarmee het 

amendement is aangenomen. 

Hierna brengt de plv. voorzitter het geamendeerd voorstel in stemming en leest die voor. 

De stemming hierover is: Schagen tegen, Smit voor, Vinke voor, De Wildt voor, Bakker 

tegen, Van Boven voor, Bregman-Middelburg tegen, Commandeur voor, Dings voor, Groot 

voor, Heijmans voor, Helder-Pauw voor en De Lange tegen. Hierbij worden  de volgende 

stemverklaringen afgelegd. De heer Schagen: “Ruim 2 maanden voor het aflopen van het 

mandaat van de raad en het college wordt thans een besluit genomen waarover nooit en in 

geen enkel partijprogramma richting de inwoners is geschreven. De inwoners van 

Beemster worden hierdoor buiten gesloten. Zie daar het wezen van de hedendaagse 

politiek. Om zover mogelijk af te staan van lichtzinnigheid en waan van de dag is 

zelfstandigheid de enige optie.” De heer Schagen stemt tegen. De heer Bakker: “Stemt 

tegen het voorstel van het college. De manier en snelheid waarop dit gaat kan hij niet 

verantwoorden naar zijn achterban. De BPP gaat eerst in de 4 kernen in gesprek met de 

inwoners om te vertellen over dit onderwerp en hoe de BPP hierin staat.” Mevrouw 

Bregman: “Inwoners van Beemster snappen dit overhaaste fusiebesluit niet.” Mevrouw 

Bregman stemt tegen. De heer Commandeur: “Vindt dit een moeilijk besluit maar is ten 

diepste ervan overtuigd dan ons niets anders rest.” De heer Commandeur is voor dit 

voorstel. De heer De Lange: “Amsterdamse kooplui maakte door goed koopmanschap 

Beemster in 1612 van water tot land. Goed rentmeesterschap en beheer maakte in ruim 

400 jaar Beemster tot wat we nu in 2018 zijn. College en gemeenteraad nemen bij 

meerderheid op 9 januari 2018 een bedenkelijk besluit waardoor de bestuurlijke entiteit 

Beemster op korte termijn eindigt te bestaan. Hierbij verklaar ik Nicolaas C.M. de Lange 

raadslid van de gemeente Beemster op voornoemde datum tegen dit voorstel te hebben 

gestemd en alles in het werk te zullen stellen om middels de mij beschikbare middelen dit 

besluit te keren.” 

De plv. voorzitter stelt vast dat dit 9 stemmen voor en 4 stemmen tegen zijn waarmee het 

voorstel is aangenomen. De raad besluit hiermee om: 

1. Kennis te nemen van het door de directies van Beemster en Purmerend opgestelde 

rapport met het advies te komen tot een robuuste ambtelijke samenwerking.  

2. De afgelopen maanden is gezien de bestuurlijke gesprekken over de toekomst van de 

gemeente Beemster aan het college duidelijk geworden dat een dergelijk intensief 

traject niet de meest optimale vorm van samenwerking zal zijn en het eindbeeld geen 

optimalisatie zal opleveren. Om die reden niet in te zetten op de voorgestelde 

ambtelijke fusie, maar wel een werkbare samenwerking af te spreken met Purmerend 

voor ambtenaren en bestuur tot het moment van concrete bestuurlijke fusie.  

3. In de komende bestuursperiode een bestuurlijke fusie te realiseren waarbij samen met 

onze beoogde fusiepartner, op korte termijn collegegesprekken worden gevoerd met 

omliggende gemeenten of zij bereid zijn mee te doen aan onze herindeling.  

  

 Na dit agendapunt draagt de plv. voorzitter het voorzitterschap over aan de voorzitter, 

burgemeester Van Beek. 

 

7. Ingekomen stukken 

 De raad besluit de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 
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- De brief van 27 november 2017 van wethouder Zeeman over de voortgang bij de 

implementatie van de Omgevingswet. 

- De in afschrift ontvangen brief van 7 december 2017 van het college aan 

Gedeputeerde Staten over de financiële positie van de gemeente,  de maatregelen die 

de raad hiervoor heeft genomen en over de aspecten beheerplannen en het 

risicomanagement.   

- Het werkplan 2018 van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland. 

- De raadsinformatiebrief van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de 

voortgang van de realisatie van de meldkamer Noord-Holland. 

- De brief d.d.21 december 2017 van wethouder B.A.C. Jonk-de Lange met de 

mededeling aan de raad, dat zij per 21 januari 2018 ontslag neemt als wethouder. 

 

De heer Commandeur plaatst een opmerking bij de brief van wethouder Jonk. De heer De 

Lange reageert hierop. De heer Groot, mevrouw Van Boven en de heer Dings plaatsen 

ook opmerkingen bij deze brief.  

 

Op verzoek van de heer De Lange besluit de raad om de afdoening van de brief van 19 

december 2017 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de financiële positie 

van de gemeente Beemster in 2018 e.v., opnieuw in het raadspresidium te bespreken.  

 

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. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 30 januari 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 

 


