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

gehouden op dinsdag 12 februari 2019 aanvang 22.50 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  

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 mevrouw Bregman 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: 

 4b. Voorstel tot het uitvoeren en beschikbaar stellen van kredieten voor projecten op 

grond van het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. 

 De heer De Lange verzoekt mede namens de fractie van het CDA om de motie vreemd 

aan de orde van dag “Subsidieregeling verwijderen asbestdaken” 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. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van  

22 januari 2019. 

 De raad stelt de besluitenlijsten ongewijzigd vast. 

 

4. 

 

Behandeling A-punten. 

4a. Voorstel tot het opheffen van de geheimhouding op documenten waar 

geheimhouding op berust. 

 De raad besluit de geheimhouding op te heffen op het in de besloten raadsvergadering 
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van 18 december 2018 behandelde raadsvoorstel en op het in de besloten 

raadsvergadering van 22 januari 2019 vastgestelde verslag van de besloten 

raadsvergadering van 18 december 2018. 

 

De heer De Lange vraagt om het verslag van 18 december 2018 nu te verspreiden.  

De voorzitter antwoordt dat het verslag, zoals te doen gebruikelijk, (thans) in het 

openbare deel van raadsinformatiesysteem zal worden gepubliceerd. 

4b. Voorstel tot het uitvoeren en beschikbaar stellen van kredieten voor projecten op 

grond van het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. 

 De heer Vinke legt namens zijn fractie de volgende stemverklaring af: de fractieleden van  

PvdA/GroenLinks zijn voor de onderdelen 1, 2, 4, 5 en 6 van het voorstel en tegen 

onderdeel 3 (onderzoek vrachtverkeer centrumgebied Middenbeemster) en stemmen 

daarom tegen het totale voorstel. 

Mevrouw Van Boven legt namens haar fractie de volgende stemverklaring af: de 

fractieleden van de VVD zijn voor het voorstel met de wens dat bij onderzoek 3 alsnog 

wordt gesproken met de contactpersoon van de supermarkt over de uitvoering van de 

maatregel. 

De heer Commandeur legt de volgende stemverklaring af: stemt voor het voorstel met de 

kanttekening grote moeite te hebben het ontbreken van medewerking van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot het treffen van maatregelen op de  

Oostdijk (bij de woonschepen in Zuidoostbeemster) en het te betreuren dat het 

raadsvoorstel niet is gesplitst. 

De voorzitter gaat hierna tot besluitvorming over.  

De raad besluit: 

- aan het project inrijverbod Oostdijk geen vervolg te geven,  

- het project Verkeerskundige visie invalswegen Middenbeemster onder te brengen in 

het project Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster,  

- een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor uitvoeringsmaatregelen voor 

project Vrachtverkeer centrumgebied Middenbeemster,  

- een krediet van € 70.000 beschikbaar te stellen voor financiering voor realisering van 

een toegankelijke halte aan de oostzijde van de Purmerenderweg en voor een 

tijdelijke alternatieve halte aan de westzijde van de Purmerenderweg in 

Zuidoostbeemster,  

- een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor uitvoeringsmaatregelen voor 

project parkeerproblematiek bij basisschool De Bloeiende Perelaar,  

- in te stemmen met de voorgestelde prioritering voor de uitvoering van de projecten.  

De fractie van PvdA/GroenLinks wordt geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd. 

 

5. B-punt: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van 

verkeersveiligheidsmaatregelen in de woonwijk van Westbeemster. 

 Bij het debat over het voorstel waren de sprekers de heer De Lange, de heer 

Commandeur, de heer De Waal, mevrouw De Wit, de heer Groot en wethouder Butter. 

Uit het debat blijkt dat de fracties van BPP, PvdA/GroenLinks, VVD en D66 instemmen 

met het voorstel. De fractie CDA geeft aan met dit voorstel zo niet in te stemmen. Met 

een deel van de maatregelen moet worden gewacht totdat voor de kern de  

dorpsontwikkelingsvisie is vastgesteld.  

Na de 2e termijn van het debat heeft de heer Commandeur gevraagd om een schorsing.  

De voorzitter heeft de vergadering om 23.12 uur geschorst en om 23.14 uur heropend.  

De heer Commandeur geeft aan alsnog in te stemmen met het voorstel. 
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De voorzitter gaat over tot besluitvorming.  

De raad besluit om voor de uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen in de 

woonwijk van Westbeemster een krediet van € 77.000 beschikbaar te stellen en de 

kapitaallasten te verwerken in de 1e tussenrapportage 2019. 

6. Ingekomen stukken. 

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

- De kaderbrief 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

- De gebiedsplannen 2019 / kadernota’s 2020 Landschap Waterland en 

Recreatieschap Het Twiske met aanbiedingsbrief van het recreatieschap Twiske-

Waterland. 

- De motie kinderpardon van de gemeente Meierijstad. 

- De brief d.d. 12 januari 2019 met bijlage van het Netwerk Right tot Challenge. 

- De brief d.d. 15 januari 2019 van vrijwilligers van Milieudefensie over financiering van 

de productie van palmolie door banken waarmee de gemeente mogelijk financiële 

diensten afneemt. 

- De brief d.d. 22 januari 2019 van het college over de uitvoering van het amendement 

op de begroting 2018 mbt de kavel ten noorden van H.M. van Randwijklaan 1. 

- De brief d.d. 16 januari 2019 van Let’s Talk About Tech mbt 5G Space Appeal. 

- De brief d.d. 29 januari 2019 met bijlagen van het Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid over de landelijke Alliantie Kinderarmoede. 

 

De navolgende ingekomen worden (automatisch) geagendeerd voor een behandeling in 

de raadscommissie: 

- Het rapport “Onderzoek naar het van buiten naar binnen werken” van de 

rekenkamercommissie Purmerend-Beemster en de (separate) bestuurlijke reactie op 

dit rapport van het college van burgemeester en wethouders van Beemster. 

- De kadernota 2020 met aanbiedingsbrief van de GGD-Zaanstreek-Waterland. 

 

7. Mededelingen. 

 Hiervan is geen gebruikt gemaakt. 

 

8. Actuele politieke vragen aan het college 

 De heer De Lange vraagt of het college voorafgaand aan het vooroverleg van 26 oktober 

a.s. over de kadernota, informatie aan de fractie zal verstrekken die relevant is voor dit 

overleg, inclusief de brief van 21 januari 2019 van de gemeente Purmerend over de 

actuele financiële situatie van Purmerend. De voorzitter antwoordt dat de fracties deze 

informatie voortijdig krijgen. 

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. 

 De heer De Waal doet als lid van de klankbordgroep voor het aanbestedingsproces 

concessie Zaanstreek-Waterland, verslag van oa. het lopende participatietraject van 

Purmerend-Beemster.  

10. Motie vreemd aan de orde van de dag “Subsidieregeling verwijderen 

asbestdaken“.  

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

“De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 22 januari 2019. 
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Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster  2018.  

Constateert dat:  

 het rijk bij wet heeft geregeld dat per 1 januari 2025 alle asbesthoudende daken in 

Nederland moeten zijn verwijderd; 

 de (rijks)subsidieregeling verwijdering Asbestdaken per 15 december 2018 is 

beëindigd; 

 een tegemoetkoming in de kosten, draagvlak creëert om per genoemde datum alle 

asbestdaken in Noord-Holland daadwerkelijk te hebben gesaneerd/verwijderd. 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om bij Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland te bewerkstelligen dat er een provinciale subsidieregeling komt ter 

vervanging van de beëindigde rijkssubsidieregeling. 

De griffie opdracht te geven om deze motie te versturen naar alle andere gemeente-

raden in de provincie Noord-Holland.   

En gaat over tot de orde van de dag. De fracties van BPP en CDA.” 

 

De sprekers bij het debat over de motie waren de heer Vinke, mevrouw Van Boven, de 

heer Groot, de heer Commandeur, de heer De Lange en wethouder Zeeman.  

Uit het debat blijkt dat de fracties van PvdA/GroenLinks, VVD en D66 de motie niet 

steunen. Het college ontraadt de raad om de motie aan te nemen. Het college is niet bij 

machte om dit “te bewerkstelligen”, de motie kan wel onder de aandacht worden 

gebracht van de provincie als dat het verzoek aan het college zou zijn.  

Na de 2e termijn gaat de voorzitter tot besluitvorming over. De heer De Lange geeft aan 

de motie in stemming te willen laten brengen. Er is geen behoefte aan hoofdelijke 

stemming. De uitslag van de stemming is: voor 7 (BPP en CDA) en tegen 6 (VVD, 

PvdA/GroenLinks en D66). De raad heeft de motie aangenomen. 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering, om 23.52 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 5 maart 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 

 


