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

gehouden op dinsdag 24 september 2019 aanvang 21.47 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 J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid met kennisgeving van 

wethouder Butter. Bij loting wordt bepaald dat mevrouw Bregman-Middelburg in geval van 

hoofdelijke stemming het eerst haar stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda zijn als A-punten toegevoegd: 

 4c. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor de 

dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster. 

 4d. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting 2020 van het 

Waterlands Archief en kennis te nemen van de jaarstukken 2018. 

 4e. De voorstellen tot het vaststellen van wijzigingen van de Algemene Plaatselijke 

Verordening 2012 te weten: 

- het voorstel tot wijziging artikel 6.1 in verband met de feitgecodeerde werkwijze 

van het Openbaar Ministerie,  

- het voorstel tot wijziging van artikel 4.11 bevoegd gezag vaststellen bomenlijst, 

- het voorstel tot wijziging van de bepalingen voor seksinrichtingen. 

 4f. Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 

2019. 
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 4g. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting 2020 en de 

concept Investeringsagenda Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam. 

 4h. Ingekomen stukken over het toestaan van landbouwverkeer op de N244. 

 4i. Ingekomen stukken over de jaarschrijf 2019 van de prestatieafspraken met de 

woningcorporaties en huurdersorganisatie. 

  

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 juli 2019. 

 De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van onderwerpen waarover in deze 

vergadering is besloten. 

4. Behandeling A-punten. 

 

4a. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend lid van de raadscommissie. 

 De raad heeft de heer P.G.J. Wickel bij acclamatie benoemd tot plaatsvervangend lid van 

de raadscommissie namens de fractie VVD. 

De heer Wickel heeft hierna de integriteitsverklaring getekend met mede ondertekening van 

mevrouw Van Boven, fractievoorzitter VVD, en de voorzitter. 

 

4b. Voorstel tot het herbenoemen van een lid van de rekenkamercommissie Purmerend-

Beemster. 

 De raad heeft mevrouw A. de Leeuw bij acclamatie herbenoemd tot (extern) lid van de 

rekenkamercommissie voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 oktober 2019. 

 

4c. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor de 

dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster. 

 De heer Groot heeft de volgende stemverklaring afgelegd: “de fractie D66 neemt afstand 

van de haar inziens premature vermelding van een oplossingsrichting voor infrastructurele 

problemen in deze Nota van Uitgangspunten. Deze richting hinkt op aanleg van een nieuwe 

hoofdinfrastructuur en een verkeersbrug over de ringvaart naar Purmerend. Dit is volledig 

tegenstrijdig met het huidige beleid zoals vastgelegd in de geldende structuurvisie 2012.” 

De heer De Waal heeft namens de fractie PvdA/GroenLinks de volgende stemverklaring 

afgelegd: “Dat bij de verschillende bijeenkomsten voor bewoners en andere 

geïnteresseerden duidelijk moet worden gemaakt dat bespreekpunten niet altijd betekenen 

dat zaken die daaruit voortkomen ook gerealiseerd zullen worden.“ 

De raad heeft hierna (unaniem) besloten deze nota zo vast te stellen. 

 

4d. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting 2020 van het 

Waterlands Archief en kennis te nemen van de jaarstukken 2018. 

 De raad heeft besloten een positieve zienswijze te geven met de kanttekening dat zorg is 

over de smalle marges in de begroting en beperkte financiële armslag van het archief. 

 

4e.  De voorstellen tot het vaststellen van wijzigingen van de Algemene Plaatselijke 

Verordening 2012 te weten: 

- het voorstel tot wijziging artikel 6.1 in verband met de feitgecodeerde werkwijze 

van het Openbaar Ministerie,  

- het voorstel tot wijziging van artikel 4.11 bevoegd gezag vaststellen bomenlijst, 

- het voorstel tot wijziging van de bepalingen voor seksinrichtingen. 
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 De raad heeft besloten deze wijzigingen zo vast te stellen. 

 

4f. Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 

2019. 

 De raad heeft besloten:  

- In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de 

programmabegroting 2019. 

- De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2019 vast te 

stellen, conform het totaaloverzicht op de pagina 21 en 22. 

- De mutaties op de reserves vast te stellen, conform het overzicht op pagina 18. 

- De onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming vast te stellen 

op een bedrag van € 1.957.232. 

- In te stemmen met het voteren van een krediet voor de volgende investeringen m.b.t. de 

actualisatie van de beheerplannen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te 

verwerken in de meerjarenbegroting: 

- €   56.623 Programma 2, beheerplan spelen 

- €   55.500 Programma 5, openbare verlichting Dirk Dekkerstraat 

- € 208.007 Programma 5, beheerplan wegen (vervangingen) 

- €   14.000 Programma 5, afvalbakken 

- €   45.101 Programma 5, kunstwerken 

- €   69.717 Programma 5, riolering (aanvulling) 

 

4g. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting 2020 en de 

concept Investeringsagenda Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam. 

 De raad heeft besloten een positieve zienswijze te geven met de opmerking dat het 

wenselijk is om meer aandacht te besteden aan de oost-westverbindingen. 

 

4h. Ingekomen stukken over het toestaan van landbouwverkeer op de N244 

 De raad heeft besloten over dit onderwerp hetzelfde standpunt als het college in te nemen 

en dit zo te (laten) communiceren met de provincie en de gemeenten Edam-Volendam en 

Purmerend. 

 

4i. Ingekomen stukken over de jaarschrijf 2019 van de prestatieafspraken met de 

woningcorporaties en huurdersorganisatie. 

 De raad heeft besloten deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 

 

5. Behandeling van het initiatiefvoorstel van de Beemster Polder Partij, formatie 

wethouder agrarische zaken. 

 De voorzitter geeft aan dat dit een debat is tussen de raadsfracties, het college neemt geen 

deel hieraan. Voor de opvatting van het college verwijst zij de raad naar de ingebrachte 

wensen en bedenkingen.  

De sprekers bij het debat over het voorstel waren de heer Commandeur, de heer Vinke, 

mevrouw Van Boven, de heer Groot en de heer De Lange. Uit het debat blijkt dat de fracties 

van CDA, PvdA/GroenLinks, VVD en D66 tegen het voorstel zijn.  

De vergadering is van 22.34 – 22.37 uur geschorst geweest op verzoek van de heer De 

Lange. Na heropening van de vergadering heeft de heer De Lange verzocht om hoofdelijke 

stemming.  

De voorzitter gaat over tot besluitvorming.  
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De uitslag van de hoofdelijke stemming over het voorstel is: mevrouw Bregman voor, de 

heer Commandeur tegen, de heer Groot tegen, mevrouw Jonk voor, de heer De Lange 

voor, mevrouw Langerijs voor, de heer Schagen voor, de heer Vinke tegen, mevrouw De 

Vries tegen, de heer De Waal tegen, mevrouw De Wit tegen, de heer Bakker voor en 

mevrouw Van Boven tegen.  

Dit zijn 6 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Het voorstel is hiermee verworpen. 

 

6. Ingekomen stukken. 

 Het raad heeft de navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen: 

- De brief d.d. 24 juni 2019 met bijlage van het college over de uitvoering van de motie 

subsidieregeling verwijdering asbestdaken. 

- De brief d.d. 25 juni 2019 van het college over de toekenning van een financiële bijdrage 

aan de regio voor procesondersteuning uitvoering Deltaprogramma Ruimtelijke 

Adaptatie. 

- De brief d.d. 26 juni 2019 van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport met de oproep om terughoudend te zijn in het contact met de tabaksindustrie. 

- De brief / uitnodiging d.d. 27 juni 2019 over de eindmusicals in juli van basisscholen in 

Beemster en Purmerend. 

- De beantwoording d.d. 27 juni 2019 door het college van de schriftelijke vragen van de 

fractie BPP over de toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.  

- De brief d.d. 1 juli 2019 van het college met bijlagen over de stand zaken indienen van 

een zienswijze op het ontwerp programma van eisen concessie Zaanstreek-Waterland 

2022. 

- De brief d.d. 4 juli 2019 met bijlage van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties aangaande de komende wettelijke verplichting voor de 

toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening. 

- De bevolkingsprognose Beemster 2019-2034 met aanbiedingsbrief d.d. 4 juli 2019 van 

het college. 

- De op 5 juli 2019 tussen de Metropoolregio Amsterdam en het Rijk afgesloten woondeal 

met bijlagen en aanbiedingsbrief van het college. 

- De motie van de gemeente Heemstede “Als we verder de trap af moeten, komen we 

onder water”.  

- De motie van de gemeente Oostzaan, toename discriminatie. 

- Het verslag van het tweejaarlijks wereldcongres op 1 tot 6 juni 2019 in Krakow van de 

Organisatie van Werelderfgoedsteden. 

- De motie van gemeente Renkum, begrotingsevenwicht.  

- De door het algemeen bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland op 20 juni 

2019 vastgestelde jaarrekeningen en begrotingen. 

- De brief d.d. 16 juli 2019 van het college over en met bij het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat ingediende zienswijze op de ontwerp structuurvisie en milieueffectrapport 

MIRT verkenning corridorstudie Amsterdam-Hoorn en over en met de concept 

bestuurlijke overeenkomst. 

- De brief d.d. 19 juli 2019 van de provincie Noord-Holland over de uitkomst van de 

reguliere analyse financiële positie 2019 van de gemeente Beemster. 

- De motie van de gemeente Culemborg, noodzaak aanpassing rekenmethode accres 

algemene bijdrage. 

- De brief d.d. 24 juli 2019 van het college over de uitvoering van de moties met 

betrekking tot de herinrichting van de N243. 

 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 24 september 2019                                                                    blz. 5    

 
 

- De memo van burgemeester Van Beek d.d. 24 juli 2019 over de komende nieuwe 

huisvesting voor de politie in de gemeente Purmerend. 

- De beantwoording d.d. 25 juli 2019 door het college op de vragen van de fractie BPP 

over het bouwen van de woningen in plan De Keyser langs de doorgaande wegen op 

maaiveldhoogte, rekening houdend met de historische bebouwing, sloten en wegen. 

- De brief d.d. 25 juli 2019 van het recreatieschap Twiske-Waterland met toezending van 

de reactienota op de ingebrachte zienswijzen op jaarstukken en ontwerp begrotingen. 

- De brief d.d. 29 juli 2019 van het college over de uitkomst van de veiligheidsinspectie 

van openbare speelplekken in Beemster in het geval de grond met lood zou zijn 

verontreinigd. 

- De brief d.d. 30 juli 2019 met bijlagen van het college, verantwoording en beoordeling 

van de werkzaamheden in 2018 van de Omgevingsdienst IJmond. 

- De brief d.d. 31 juli 2019 van het college over toetreding en aansluiting bij het convenant 

Landelijke Stuurgroep Interventieteams en het Informatieknooppunt Zorgfraude. 

- De brief d.d. 2 augustus 2019 van het college over de aanwezigheid van de 

eikenprocessierups in de gemeente en de bestrijding daarvan. 

- De brief d.d. 6 augustus 2019 van de StichtingStralingsArmNederland over de uitrol van 

het 5G netwerk in Nederland.  

- De brief d.d. 12 augustus 2019 van de Raad van State met bijlage inzake de lopende 

beroepzaak tegen het bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De brief d.d. 23 augustus 2019 met bijlage van de rekenkamercommissie Purmerend-

Beemster over het gestarte onderzoek naar het sport- en recreatiebeleid. 

- De brief d.d. 27 augustus 2019 van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties over het uitspreken van het ambtsgebed in raadsvergaderingen. 

- De brief d.d. 10 september 2019 van het college over de wachtlijst bij Veilig Thuis en de 

tijdelijke maatregelen hiervoor. 

 

Op verzoek van de fractie BPP heeft de raad besloten de brief d.d. 30 juli 2019 van het 

college over en met de ingediende zienswijze op het concept Programma 

Natuurontwikkeling 2020-2014 van de provincie Noord-Holland aan te houden. De fractie 

BPP wil dit onderwerp mogelijk voor bespreking inbrengen in de commissie als de verdere 

ontwikkelingen rond de Programmatische Aanpak Stikstof daartoe aanleiding geven, en 

deze brief dan hierbij betrekken. 

 

Op verzoek van de fractie PvdA/GroenLinks heeft de raad besloten de beantwoording, bij 

brief d.d. 11 juli 2019, van het college van vragen in de raadscommissie over het afvalbeleid 

tijdens evenementen, te agenderen voor bespreking in de commissievergadering van 15 

oktober 2019. 

 

7. Mededelingen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

8. Actuele politieke vragen aan het college 

 Hiervan is 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 is geen gebruik gemaakt. 
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10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.32 uur gesloten 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 15 oktober 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 


