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

gehouden op dinsdag 22 januari 2019 aanvang 21.15 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 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 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer L.J.M. Schagen BPP 

 

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: 

 4a. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Oosthuizerweg 78, 

Noordbeemster. 

 4b. Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het opstellen van een 

dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster en het beschikbaar stellen van een 

krediet hiervoor.   

 

 De heer De Waal verzoekt mede, namens de andere fracties, om de motie vreemd aan 

de orde van dag “Participatie aanbestedingsproces concessie Zaanstreek-Waterland” op 

de agenda te plaatsen. De raad besluit deze motie als punt 9 aan de agenda toe te 

voegen. 

 

De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 18 december 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4. 

 

Behandeling A-punten. 

4a. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Oosthuizerweg 78, 

Noordbeemster. 

 De raad stelt dit bestemmingsplan plan vast en bepaalt daarbij dat dit zonder een 

exploitatieplan is. 

 

4b. Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het opstellen van een 

dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster en het beschikbaar stellen van een 

krediet hiervoor.   

 De raad stelt het plan van aanpak vast en besluit hiervoor een uitvoeringsbudget van  

€ 215.000 beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve werkprogramma 

college. 

 

5. Ingekomen stukken. 

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

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

- Het werkplan 2019 van het bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland. 

- Het gladheidbestrijdingsplan Beemster 2018-2019. 

- De brief d.d. 28 november 2018 van de groep Beemster gezond over de 

eerstelijnsgezondheidszorg in het middengebied van Middenbeemster (Tobias de 

Coeneplein). 

- De reactie d.d. 7 december 2018 van de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster 

op de reactie van het college over de uitvoering van artikel 213a Gemeentewet 

onderzoeken. 

- De brief d.d. 7 december 2018 van het college over de start van het inspraaktraject 

over het beeldkwaliteitsplan voor het woningbouwplan De Keyser fase 2. 

- De brief d.d. 7 december 2018 van het college over de start van het inspraaktraject 

over het voorontwerp van het bestemmingsplan voor het woningbouwplan De Keyser 

fase 2. 

- Het declaratieoverzicht 2017 van het college. 

- De brief d.d. 17 december 2018 van de provincie Noord-Holland met de mededeling 

dat voor het jaar 2019 repressief financieel toezicht geldt. 

- De brief d.d. 20 december 2018 van het college over de regionale ontwikkelingen en 

afspraken voor de jeugdhulp. 

- De raadsinformatiebrief van het college bij het raadsvoorstel voor het vaststellen van 

het plan van aanpak voor het opstellen van een dorpsontwikkelingsvisie voor 

Middenbeemster. 

- De brief d.d. 21 december 2018 met bijlage van de Stichting Stop Kinderarmoede. 

- De evaluatie van de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster van het onderzoek, 

in 2014, naar de HVC. 

- De evaluatie van de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster van het onderzoek, 

in 2015, naar het weerstandsvermorgen van de gemeente Purmerend. 

 

Bij de brief van de rekenkamercommissie aan het college over de uitvoering van artikel 

213a Gemeentewet onderzoeken, verzoekt de raad aan het college om de raad te zijner 

tijd te informeren over de afdoening van deze brief. 
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De heer De Lange en de heer Vinke hebben opmerkingen gemaakt bij de brief van de 

provincie Noord-Holland over het repressief financieel toezicht (opmerkingen naar 

aanleiding van). 

 

6. Mededelingen. 

 Hiervan wordt geen gebruikt gemaakt. 

 

7. Actuele politieke vragen aan het college 

 De heer De Lange noemt het recentelijk ernstig verkeersongeval op de Westdijk en 

verzoekt het college om te bewerkstellingen dat op zeer korte termijn fysieke 

snelheidsremmende maatregelen op de Westdijk worden getroffen. Wethouder Butter 

heeft hierop geantwoord dit aan de orde te zullen stellen bij de wegbeheerder, het 

hoogheemraadschap.  

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. 

 De heer De Waal meldt dat hij zitting heeft genomen in de klankbordgroep die door en 

vanuit de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam is ingesteld voor de (bus)concessie 

Zaanstreek-Waterland, en geeft daarbij aan dat hij door de opgelegde geheimhouding 

niet over alle informatie die in de klankbordgroep wordt ingebracht, verslag kan doen aan 

de raad. 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag “Participatie aanbestedingsproces 

concessie Zaanstreek-Waterland”.  

 De heer De Waal geeft aan wat de aanleiding voor deze motie is en dat het verzoek in 

deze motie aan het college in feite gelezen moet worden als een oproep aan de raad zelf 

om dit zo op te pakken en daarvoor aan te sluiten bij de lopende uitvoering van de motie 

die over dit onderwerp door de raad van Purmerend is aangenomen. De heer De Waal 

dient de motie in en leest die voor, luidende: 

“De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 22 januari 2019. 

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster  2018.  

Constateert dat  

- de busconcessie Zaanstreek-Waterland eind 2021 opnieuw wordt aanbesteed,  

- de Vervoerregio Amsterdam is begonnen met de voorbereidingen van deze 

aanbesteding, 

- er voor mei 2019 input moet worden geleverd voor een concept programma van 

eisen,  

- de raad het onwenselijk vindt dat alleen na mei 2019 formele zienswijzen bij de 

Beemster inwoners worden opgehaald, maar juist in dit vroege stadium al de wensen 

en ideeën wil horen van de Beemster inwoners als mede bedrijven, scholen en 

instellingen over het busvervoer in de regio Zaanstreek-Waterland, zodat deze in de 

eerste voorbereidingen al kunnen worden meegenomen.  

Overweegt dat het op de weg ligt van het college van burgemeester en wethouders om 

samen met de griffie en de Vervoerregio de mogelijkheden te onderzoeken en te creëren 

om de inspraak van onze inwoners, bedrijven etc. in dit vroege stadium kenbaar te 

maken. Verzoekt het college: uiterlijk in februari 2019 één of meerdere mogelijkheden te 

bieden aan de inwoners als mede bedrijven, scholen en instellingen van Beemster, om 

hun wensen en ideeën over de busconcessie Zaanstreek-Waterland aan de 

gemeenteraad van Beemster kenbaar te maken en de raadsleden, de griffie en de 
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Vervoerregio Amsterdam bij de voorbereiding van deze mogelijkheden intensief te 

betrekken. En gaat over tot de orde van de dag.  

De fracties van PvdA/GroenLinks, BPP, VVD, D66 en CDA.” 

 

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

heer Commandeur, de heer De Lange, de heer De Waal en wethouder Butter.  

In het debat heeft wethouder Butter aangegeven dat het college positief is over de motie 

maar dit vooral een traject wil laten zijn van de raad waaraan het college dan een 

bijdrage levert. De heer De Waal heeft ingebracht dat deze invalshoek, de wijze is 

waarop de regioraadsleden van Purmerend en Beemster dit inmiddels oppakken in 

samenwerking met de portefeuillehouders, de griffies en de ambtelijke organisatie. 

 

Na het debat heeft de raad de motie met algemene stemmen aangenomen. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering, om 21.47 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 12 februari 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


