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

gehouden op dinsdag 9 juli 2019 aanvang 22.25 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 Jonk-de Lange in geval van 

hoofdelijke stemming het eerst haar stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda worden als A-punten toegevoegd: 

 4a. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser fase 2. 

 4b. Voorstel tot het vaststellen van het ruimtelijk kader en beeld- kwaliteitsplan De 

Keyser fase 2. 

 4c. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnota Zonnepanelen in Beemster. 

 4d. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanplant van een 

esdoornhaag in verband met de verkoop van restgroen nabij de Nachtegaalstraat en 

Uilenhoeve grenzend aan de Klaas Hogetoornlaan.  

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

Omgevingsdienst IJmond. 

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

jaarstukken 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 
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 4g. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2018, de 

begrotingswijzigingen 2019 en de ontwerp begrotingen 2020 van het Recreatieschap 

Twiske-Waterland. 

 4h. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

  

De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2019. 

 De raad stelt de besluitenlijst gewijzigd vast. De wijziging is dat aan de besluitenlijst de 

bijlagen worden gehecht van het amendement van fractie BPP met betrekking tot de 

jaarrekening en de bijlagen van de motie van de fracties VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en 

CDA over de kadernota. 

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

vergadering is besloten. 

4a. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser fase 2. 

 De raad stelt de ambtshalve wijzigingen vast en besluit dit bestemmingsplan zo vast te 

stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

4b. Voorstel tot het vaststellen van het ruimtelijk kader en beeld- kwaliteitsplan De 

Keyser fase 2. 

 De raad besluit dit plan vast te stellen en te bepalen dat dit plan dient te worden 

aangemerkt als welstandsnota zoals bedoeld in de Woningwet. 

 

4c. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnota Zonnepanelen in Beemster. 

 De raad stelt deze beleidsnota vast. 

 

4d. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanplant van een 

esdoornhaag in verband met de verkoop van restgroen nabij de Nachtegaalstraat en 

Uilenhoeve grenzend aan de Klaas Hogetoornlaan.  

 De raad besluit een krediet van € 28.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene 

reserve. 

 

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

Omgevingsdienst IJmond. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven met uitzondering voor de voorgestelde 

capaciteitsuitbreiding voor het asbestdakenverbod. 

 

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

jaarstukken 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 De raad besluit een positieve zienswijze op beide stukken te geven en zich te scharen 

achter het initiatief om een gemeentelijke werkgroep de begroting 2020 van de GGD door 

te laten lichten ter voorbereiding op de kadernota 2021. 

 

4g. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2018, de 

begrotingswijzigingen 2019 en de ontwerp begrotingen 2020 van het Recreatieschap 

Twiske-Waterland. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven. 
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4h. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

 De raad besluit aan de wethouders Butter en Zeeman per 9 juli 2019 ontheffing verlenen 

van het woonplaatsvereiste voor de duur van een jaar. 

 

5. B-punt: Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Scholen 2019-2022. 

 De voorzitter heeft als eerste het woord gegeven aan de fractie PvdA/GroenLinks die een 

amendement op dit voorstel heeft aangekondigd. 

De heer Vinke heeft aangegeven dat zijn fractie instemt met het voorstel met uitzondering 

van één zinsnede in het plan. Hiervoor heeft hij een amendement ingediend en 

voorgelezen. 

 

Amendement Plan van Scholen 2019-2022. 

“Gelezen het voorstel van 28 mei 2019 van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 

147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad 

Beemster 2018. 

Constaterende dat in het Plan van Scholen de suggestie wordt gewekt dat een extra brug 

over de Beemster Ringvaart tot de mogelijkheden behoort. 

Overwegende dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet in een Plan van Scholen 

gesuggereerd dan wel aangekondigd dienen te worden. 

Stellen wij de raad van Beemster voor om de zinsnede “Het CPOW ziet kansen om 

kinderen uit de Purmerendse wijk Overwhere aan te trekken indien er een extra brug wordt 

gemaakt over de Beemster Ringvaart” uit het Plan van Scholen te schrappen. 

De fractie van PvdA/GroenLinks.” 

 

Over het voorstel en het amendement is gedebatteerd door de heer Vinke, mevrouw De 

Vries, de heer Groot, mevrouw Langerijs, heer Commandeur en wethouder Dings. 

Uit het debat blijkt dat de fracties van VVD, D66 en BPP het amendement steunen en, met 

inachtneming daarvan, instemmen met het voorstel. De fractie CDA steunt het 

amendement niet en stemt in met het voorliggende voorstel. Wethouder Dings heeft 

aangegeven dat het college het amendement overneemt.  

De voorzitter gaat over tot besluitvorming. Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming. 

De raad heeft het amendement met 12 stemmen voor (BPP, VVD, PvdA/GroenLinks en 

D66) en 1 stem tegen (CDA) aangenomen. 

De raad heeft het geamendeerde Plan van Scholen 2019-2022 met algemene stemmen 

vastgesteld. 

6. Ingekomen stukken. 

 Het raad heeft de navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen: 

- De brief d.d. 21 mei 2019 met bijlage van het college over de sanctiestrategie horeca 

Purmerend en Beemster. 

- De brief d.d. 21 mei 2019 met bijlage van burgemeester Van Beek over het werkproces 

inzet testkopers Purmerend-Beemster. 

- De motie Harddraverij van de gemeente Beverwijk. 

- De motie financiële impact invoering Omgevingswet van de gemeente Bergen. 

- De brief d.d. 29 mei 2019 met bijlage van de provincie Noord-Holland over het 

gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020. 

- De brief van Raadtafel32 over de vervolgbijeenkomst van 26 juni 2019. 

- De eindevaluatie gladheidbestrijding 2018-2019. 
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- De brief d.d. 4 juni 2019 van de Raad van State inzake het ingesteld beroep tegen de 

vaststelling van het bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De brief d.d. 11 juni 2019 met bijlage van het college, jaarverantwoording kinderopvang 

2018. 

- De brief d.d. 11 juni 2019 van het college over de terinzagelegging van de ontwerp 

structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn en voorgenomen zienswijze hierop. 

- De brief d.d. 12 juni 2019 Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland over  de 

intentieverklaring Charter Diversiteit. 

 

Bij de ingekomen stukken met betrekking tot de ontwerp structuurvisie corridor 

Amsterdam-Hoorn mist de heer Groot in de beoogde zienswijze de aandacht voor het 

aspect geluidshinder zoals door de raad is ingebracht bij de besluitvorming over de 

variantenkeuze. De heer Schagen sluit zich hierbij aan en geeft daarbij aan dat dit geldt 

voor meer aspecten. Hierop heeft wethouder Dings geantwoord dat dit zaken zijn die in 

een later stadium van dit project aan de orde komen en dan zullen worden bepleit door het 

college. 

 

7. Mededelingen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

8. Actuele politieke vragen aan het college 

 Mevrouw Van Boven heeft gevraagd naar de afdoening van ingekomen meldingen over de 

mogelijke aanwezigheid van eikenprocessierupsen. De Commandeur heeft gevraagd of 

het college voor zichzelf een taak ziet om te voorkomen dat het project Breedband 

Beemster niet slaagt.  

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. 

 De heer De Waal is ingegaan op een aantal agendapunten van de regioraad van de 

Vervoerregio Amsterdam van hedenavond. In verband met deze raadsvergadering was 

Beemster in deze regioraad niet vertegenwoordigd. 

11. Sluiting. 

 De voorzitter heeft stilgestaan bij het feit dat dit de laatste raadsvergadering voor het 

zomerreces is en heeft allen een goed reces gewenst. De vergadering is om 23.08 uur 

gesloten 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 24 september 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


