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

gehouden op dinsdag 18 december 2018 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 Vinke in geval van hoofdelijke stemming het eerst 

zijn stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda worden het volgende A-punten toegevoegd: 

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

2018. 

 4b. Voorstel tot het vaststellen belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2019. 

 4c. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de verbouw van een 

schuur tot woning op het perceel Noorddijk 21. 

 4d. Voorstel tot het vaststellen van het Afvalbeheerplan 2019-2022. 

 4e. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de 1e wijziging van de begroting 2018 

van de Omgevingsdienst IJmond 

 4f. Voorstel voor het verlenen van toestemming tot het aangaan van de 

gemeenschappelijke regeling zonder meer (2019-2024). 

 De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 november 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
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4. 

 

Behandeling A-punten. 

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

2018. 

 De raad stemt in met de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de 

programmabegroting 2018 en stelt op basis hiervan de budgetwijzigingen en de baten en 

lasten van de programmabegroting 2018 vast conform het totaaloverzicht op pagina's 21 

en 22, stelt de mutaties op de reserves vast conform het overzicht op pagina 18 en stelt de 

onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming vast op € 269.435. 

 

4b. Voorstel tot het vaststellen belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2019. 

 De raad stelt de verordening onroerend zaakbelastingen 2019 met de daarbij behorende 

tarieventabel 2019, de verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 

2019 met de daarbij behorende tarieventabel 2019 en de verordening tot de 1e wijziging 

van de tarieventabel 2019 behorende bij de Legesverordening 2019 vast. 

4c. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de verbouw van een 

schuur tot woning op het perceel Noorddijk 21. 

 De raad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ ten behoeve van het verlenen van de 

omgevingsvergunning voor het verbouwen van een monumentale schuur en daaraan 

grenzende garage tot één woonhuis en het uitbreiden met een garage en carport,  ex 

artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo, voor het perceel Noorddijk 21 te Noordbeemster.  

4d. Voorstel tot het vaststellen van het Afvalbeheerplan 2019-2022. 

 De raad stelt het Afvalbeheerplan 2019-2022 vast. 

 

4e. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de 1e wijziging van de begroting 2018 

van de Omgevingsdienst IJmond 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven met het verzoek om in de toekomst, bij 

het vaststellen van de begroting, rekening te houden met een eventuele cao-stijging.  

4f. Voorstel voor het verlenen van toestemming tot het aangaan van de 

gemeenschappelijke regeling zonder meer (2019-2024). 

 De raad besluit het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om 

de gemeenschappelijke regeling zonder meer (2019-2024) te treffen.  

5. Ingekomen stukken. 

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

- De brief d.d. 23 oktober 2018 van het college over de voortgang van de planologische 

planvorming van het woningbouwplan De Keyser fase 2. 

- De brief d.d. 6 november 2018 van het college over en met de uitvoering van de Ensia 

zelfcontrole BAG beheer 2017. 

- De brief d.d. 13 november 2018 van het college ten behoeve van de opiniërende 

bespreking in de raadscommissie van 27 november 2018 van het  woonruimte-

verdeelsysteem.  

- De brief d.d. 5 november 2018 van de Vervoerregio Amsterdam met bijlagen over de 

vaststelling van de programmabegroting 2019-2022 van de vervoerregio. 

- De motie kinderpardon van de gemeente Zevenaar. 

- De brief d.d. 20 november 2018 van het college met en over het 

cliëntervaringsonderzoek WMO Beemster 2017. 
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- De brief d.d. 20 november 2018 van het college over de inhoud en gevolgen van de 

septembercirculaire gemeentefonds 2018. 

- De motie kinderpardon van de gemeente Haaksbergen. 

- De brief d.d. 30 november 2018 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de 

opvolging van het belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel. 

- De raadsinformatiebrief / tweede bestuursrapportage 2018 d.d. 30 november 2018 van 

de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 

De heer Vinke verzoekt de brief d.d. 28 november 2018 van de Nederlandse 

Beroepsvereniging voor Professionale Bewindsvoerders over schuldhulpverlening en 

bewindvoering te agenderen voor bespreking in de commissie. Wethouder Dings geeft 

aan dat het college in februari 2019 op basis van een voorstel met de raad wil spreken 

over het armoedebeleid. Op deze brief zal en kan dan worden ingegaan. De raad stemt 

hiermee in. 

 

6. Mededelingen. 

 Wethouder Zeeman doet mededelingen over de behandeling van het aankomend 

raadsvoorstel voor het vaststellen van een plan van aanpak voor het opstellen van de 

dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster; een beeldvormende bespreking hiervan in een 

themabijeenkomst op 15 januari 2019 en agendering van het voorstel in de commissie van 

22 januari 2019. 

 

7. Actuele politieke vragen aan het college 

 De heer Groot heeft vragen over de besteding van de zogenaamde Klijnsma gelden 

(gelden voor armoedebestrijding onder kinderen). De voorzitter stelt vast dat dit geen 

actueel onderwerp is en doet de suggestie om de vragen schriftelijk te stellen. 

 

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 het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam in de 

laatste regioraadsvergadering het aanbod heeft gedaan om met elke gemeente (apart) in 

gesprek te gaan over de uitgangspunten van de aanbesteding concessie Zaanstreek-

Waterland. Hij stelt de raad voor om van dit aanbod gebruik te maken. De raad stemt 

hiermee in. 

9. Sluiting. 

 De voorzitter staat stil bij het achterliggende politieke jaar en doet de oproep om elkaar 

gemotiveerd te houden door het vasthouden van goede onderlinge verhoudingen en door 

met respect voor elkaar en op inhoud het politieke debat te voeren. Zij wenst allen goede 

kerstdagen en sluit de vergadering, om 22.40 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 22 januari 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


