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

gehouden op dinsdag 16 april 2019 aanvang 22.15 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 de heer Schagen in geval 

van hoofdelijke stemming het eerst zijn stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd: 

 4a. Voorstel tot het vaststellen van de aanbevelingen aan de Vervoerregio Amsterdam 

op grond van het gevolgde participatietraject. 

 4b. Voorstel naar aanleiding van het rapport “Onderzoek naar het woonbeleid” van de 

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster.  

 4c. Voorstel tot het wijzigen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning 

Beemster 2016. 

 4d. Voorstel tot het wijzigen van de verordening Jeugdhulp Beemster 2018. 

 4e. Voorstel tot het verlengen van de overeenkomst met de accountant. 

 4f. Voorstel tot het vaststellen van het Preventie- en handhavingsplan alcohol 

Beemster 2019-2022. 

 4g. Voorstel naar aanleiding van het rapport “Onderzoek naar het van buiten naar 

binnen werken” van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. 

 De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 maart 2019. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
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4. 

 

Behandeling A-punten. 

 

4a. Voorstel tot het vaststellen van de aanbevelingen aan de Vervoerregio Amsterdam 

op grond van het gevolgde participatietraject. 

 De raad neemt kennis van de uitkomsten van het inspraaktraject en stelt de hieruit 

opgestelde aanbevelingen vast  en laat die schriftelijk inbrengen bij de Vervoerregio 

Amsterdam.  

 

4b. Voorstel naar aanleiding van het rapport “Onderzoek naar het woonbeleid” van de 

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster.  

 De raad neemt kennis van het rapport en besluit de aanbevelingen van de 

rekenkamercommissie over te nemen. 

 

4c. Voorstel tot het wijzigen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning 

Beemster 2016. 

 De heer Schagen heeft een stemverklaring afgelegd luidende: de leden van de fractie BPP 

stemmen in met het voorstel met inachtneming van de toezegging van de 

portefeuillehouder in de commissievergadering om het antwoord op technische vraag 

nummer 4 van de BPP schriftelijk aan te vullen zoals bedoeld en besproken in de 

commissievergadering. 

De raad stelt de verordening tot de tweede wijziging van de verordening maatschappelijke 

ondersteuning Beemster 2016 vast.  

4d. Voorstel tot het wijzigen van de verordening Jeugdhulp Beemster 2018. 

 De heer Schagen geeft aan dat zijn stemverklaring bij punt 4c. moet worden geacht ook zo 

te zijn gedaan bij dit agendapunt. 

De raad stelt de verordening tot eerste wijziging van de verordening Jeugdhulp Beemster 

2018 vast. 

4e. Voorstel tot het verlengen van de overeenkomst met de accountant. 

 De raad besluit gebruik te maken van de optie om de overeenkomst te verlengen met vier 

jaar en Ipa Acon Assurance BV voor deze periode aan te wijzen als accountant met dien 

verstande dat bij een fusie op 1 januari 2022 tussen Beemster en Purmerend, de 

overeenkomst eindigt zodra de controle is afgerond van het laatste jaar waarin de 

gemeente Beemster een zelfstandige bestuurlijke entiteit is. 

 

4f. Voorstel tot het vaststellen van het Preventie- en handhavingsplan alcohol 

Beemster 2019-2022. 

 Mevrouw De Wit heeft een stemverklaring afgelegd luidende: de leden van de fractie VVD 

stemmen in met het voorstel met inachtneming van de toezegging van de 

portefeuillehouder in de commissievergadering dat de percentages naleving commerciële 

horeca zullen worden gecorrigeerd. 

De raad stelt het plan vast met inbegrip van de eventuele noodzakelijke correctie zoals 

hiervoor bedoeld. 

 

4g. Voorstel naar aanleiding van het rapport “Onderzoek naar het van buiten naar 

binnen werken” van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. 

 De raad neemt kennis van het rapport en besluit de aanbevelingen van de 

rekenkamercommissie over te nemen. 
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5. Ingekomen stukken. 

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

inachtneming van de kanttekeningen die daarbij in het voorstel zijn gemaakt: 

- De brief d.d. 8 maart 2019 van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland over het aanvullen van het Regionaal Risicoprofiel 2019-2020 

op het thema aardbeving.  

- Het jaarverslag 2018 van de Functionaris Gegevensbescherming d.d. 4 maart 2019. 

- De jaarverantwoording privacy en informatieveiligheid 2018 van het college d.d.  

12 maart 2019. 

- De brief d.d. 19 maart 2019 van het college over de gunning van het Aanvullend 

Openbaar Vervoer aan ZCN. 

- De leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2019. 

- Het rapport Onderzoek naar het woonbeleid van de rekenkamercommissie 

Purmerend en Beemster.  

- De motie problematiek CBR van de gemeente Halderberge. 

- De brief d.d. 26 maart 2019 van het college over de start van de procedure voor de 

vaststelling van het bestemmingsplan De Keyser fase 2. 

- De verantwoording d.d. 26 maart 2019 van het college van de onderzoeksactiviteiten 

in 2017 en 2018 in het kader van de handhaving van de Drank- en horecawet. 

Mevrouw De Wit geeft aan dat haar stemverklaring en de besluitvorming bij 

agendapunt 4f ook voor deze brief geldt. De voorzitter geeft aan dat deze brief ook 

wordt gecorrigeerd als dat nodig blijkt. 

 

6. Mededelingen. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

7. Actuele politieke vragen aan het college 

 De heer Commandeur vraagt of de lopende werkzaamheden aan nutsleidingen in de 

Purmerenderweg worden vertraagd omdat nog niet alle vergunningen zijn verleend. 

Wethouder Butter antwoordt dat alles is vergund maar hierop nader schriftelijk te zullen 

terugkomen bij de raad. 

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. 

11. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 7 mei 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


