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

gehouden op dinsdag 26 november 2019 aanvang 21.06 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 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft vergadering om 21.06 uur geopend en de afwezigheid gemeld van 

wethouder Zeeman.  

De voorzitter heeft gemeld dat er na deze vergadering een besloten overleg is tussen het 

college en de raads- en commissieleden. 

Bij loting is bepaald dat mevrouw De Vries-Van Vlierden in geval van hoofdelijke stemming 

het eerst haar stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda is als A-punt toegevoegd: 

 4a. Voorstel tot het vaststellen van de tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 

2019. 

  

De heer De Lange heeft verzocht om de motie vreemd aan de orde van dag “Openstelling 

kerktoren Middenbeemster” van de fracties BPP en D66 op de agenda te plaatsen. De raad 

heeft besloten deze motie als punt 9 aan de agenda toe te voegen.  

 

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 5 november 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 vaststellen van de tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 

2019. 

 De heer Groot heeft de volgende stemverklaring afgelegd: De fractie gaat akkoord met het 

voorstel gezien de mededeling van het college dat de grote fluctuaties ook een verrassing 

waren voor het college, het college hierover het gesprek is aangegaan en de raad, via de 

auditcommissie, hierop is aangesloten. De auditcommissie zou later misschien een advies 

aan de raad kunnen uitbrengen over hoe dit in het vervolg zou kunnen worden voorkomen 

en/of wat hiervan geleerd kan worden. 

Mevrouw Van Boven heeft aangegeven dat de stemverklaring van de heer Groot ook als de 

stemverklaring van de fractie VVD moet worden beschouwd. 

De raad heeft hierna (unaniem) besloten: 

- In te stemmen met de tweede 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 18 en 19. 

- De mutaties op de reserves vast te stellen, conform het overzicht op pagina 16. 

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

stellen op een bedrag van € 12.785. 

  

5. Ingekomen stukken. 

 Het raad heeft vastgesteld dat de navolgende stukken terugkomen bij de raad of reeds zijn 

behandeld bij raadsvoorstellen: 

- De brief d.d. 11 oktober 2019 van het college met bijlage, regionaal MRA 

resultatenoverzicht Zaanstreek-Waterland. 

- De brief d.d. 25 oktober 2019 van de MRA Agendacommissie met bijlage, aanbieding 

concept MRA Agenda 2.0. 

- De brief d.d. 29 oktober 2019 van het college, ontwikkeling septembercirculaire 

Gemeentefonds 2019. 

- De brief d.d. 29 oktober 2019 met bijlage van de GGD Zaanstreek-Waterland, 1e 

wijziging begrotingen 2019 en 2020. 

- De brief d.d. 7 november 2019 van het college, het financiële beeld van de gemeente 

Beemster. 

De raad heeft ingestemd met het voorstel d.d. 1 november 2019 van de griffiers van 

Beemster en Purmerend om met de destijds afgesproken evaluatie van de 

rekenkamerfunctie te wachten totdat meer duidelijkheid is over de nieuwe wetgeving. 

De raad heeft de navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen: 

- De brief d.d. 31 oktober 2019 van het college over de Special Olympics 2022. 

- De brief d.d. 27 oktober 2019 van het bestuur van IVN Twiske over het ambitiedocument 

Twiske-Waterland. 

- De brief d.d. 27 oktober 2019 van de Stichting Hart voor het Twiske en het Platform 

TwiskeGeenPretpark over het ambitiedocument Twiske-Waterland. 
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- De mal d.d. 29 oktober 2019 van Maastricht stralingsinfo en Straal-zelf groep 

Leeuwarden, zorgen over 5G. 

- De brief d.d. 29 oktober 2019 van het college, aanvraag experiment economische en 

maatschappelijke binding artikel 14 Huisvestingswet. 

- De subsidiestaat 2019 gemeente Beemster. 

- De notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) van de commissie BBV. 

- De motie van de gemeente Rheden, trap op trap af. 

- De motie van de gemeente Westerkwartier, gemeentefonds. 

- De brief d.d. 1 november 2019 van het raadslid de heer Spek van de gemeente Katwijk 

inzake het Klimaatakkoord en de buitengewone ALV van de VNG op 29 november. 

- De brief d.d. 4 november 2019 van het raadslid de heer Van der Kallen van de 

gemeente Bergen op Zoom inzake de bijeenkomsten “ruimte in regels” van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

- De mails van 4 en 6 november 2019 van Parent Elimination inzake ouderverstoting. 

- De brief d.d. 6 november 2019 van de provincie Noord-Holland, uitvoeringsregeling 

subsidie versterken bestuurskracht 2020. 

 

6. Mededelingen. 

 Wethouder Dings heeft mededelingen gedaan over de komende Buitengewone Algemene 

Ledenvergadering van de VNG (29 november 2019). 

 

7. Actuele politieke vragen aan het college 

 De heer De Lange heeft naar aanleiding van onlangs door het Rijk met de regio’s gemaakte 

afspraken over o.a. bereikbaarheid, gevraagd naar het behandelproces van de zienswijzen 

die zijn ingediend op de ontwerpstructuurvisie van de corridorstudie Amsterdam-Hoorn. 

Wethouder Butter heeft een schriftelijk antwoord toegezegd. 

 

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 heeft opgeroepen om dit agendapunt beter te benutten dan alleen voor de 

vergaderingen van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam.  

Op verzoek van de heer Groot heeft wethouder Butter mededelingen gedaan over 

ontwikkelingen bij het Recreatieschap Twiske-Waterland. 

 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag: opstelling kerktoren Middenbeemster. 

 De heer De Lange dient namens de fracties van BPP en D66 de motie in en leest die voor, 

luidende: 

“De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op  26 november 2019.  

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

Overwegende dat: 

1) Het college het onderwerp “Openstelling kerktoren” niet in de begroting 2020 heeft 

opgenomen. 

2) Het openstellen van de kerktoren van de NH kerk te Middenbeemster een meerwaarde 

kan betekenen bij het visualiseren van het Werelderfgoed droogmakerij de Beemster. 

3) Dat de kerktoren in het verleden als uitkijkpost heeft gediend en tevens sinds de Franse 

tijd gemeentelijk eigendom is. 

4) Het van belang is dat openstelling zonder gemeenschapsgeld kan worden gerealiseerd. 
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Verzoekt het college: 

A. Een initiatief te ontwikkelen zodanig dat geïnteresseerde partijen worden opgeroepen 

om een ondernemingsplan in te dienen. 

B. Betrokken partijen in ieder geval Visit Beemster en de Protestante Gemeente Beemster 

zijn.  

Partijen worden geïnformeerd middels de reeds beschikbare informatie en in kennis 

worden gesteld van de geldende uitgangspunten en randvoorwaarden, als veiligheid en 

toegankelijkheid. 

En gaat over tot orde van de dag. 

Fracties BPP en D66.”   

 

De heer Groot heeft toegelicht waarom zijn fractie deze motie mede heeft ingediend. 

Over de motie is gedebatteerd tussen de heer De Lange, de heer Groot, mevrouw Van 

Boven, de heer Waal, de heer Vinke, de heer Commandeur en wethouder Butter. 

Uit het debat blijkt dat de fracties CDA en VVD de motie steunen, de fractie 

PvdA/GroenLinks verdeeld is en het college de motie wil uitvoeren gezien de overweging in 

de motie dat dit zonder financiële bijdrage van de gemeente moet worden gerealiseerd. 

De vergadering is op verzoek van de heer Vinke geschorst geweest van 21.31 – 21.35 uur 

voor fractieoverleg.  

De heer Vinke heeft gevraagd om hoofdelijke stemming.  

 

Besluitvorming. 

De heer De Waal heeft de volgende stemverklaring afgelegd: “De openstelling heeft een 

relatie met andere ontwikkelingen rond het toeristisch, recreatief aanbod in het dorp en moet 

niet worden gezien als een losstaande ontwikkeling. Daarom stem ik voor het dictum van de 

motie en dus voor het openstellen van de kerktoren.” 

De heer Vinke heeft de volgende stemverklaring afgelegd: “Bedankt de samenstellers van 

de motie. Deze motie gaf aanleiding om hier goed over na te denken. Er zijn twee punten 

waarom ik tegen stem 1) de motie is onduidelijk over wat het openstellen van de kerktoren 

betekent voor het integrale toerismebeleid van de gemeente en 2) grote twijfels over punt 4; 

dat er geen gemeenschapsgeld aan besteed mag worden, ik ben bang dat dit wel gaat 

gebeuren.” 

De uitslag van de hoofdelijke stemming is: mevrouw De Vries-van Vlierden voor, de heer De 

Waal voor, mevrouw De Wit-Hoogervorst voor, de heer Bakker voor, mevrouw Van Boven 

voor, mevrouw Bregman-Middelburg voor, de heer Commandeur voor, de heer Groot voor, 

mevrouw Jonk-de Lange voor, de heer De Lange voor, mevrouw Langerijs-Groot voor, de 

heer Schagen voor en de heer Vinke tegen,  

Dit zijn 12 stemmen voor en 1 stem tegen. De motie is aangenomen. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 21.47 uur gesloten 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 17 december 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


