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

gehouden op dinsdag 5 november 2019 aanvang 20.15 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  

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 R.M. Langerijs-Groot BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft vergadering om 20.15 uur geopend. 

Bij loting wordt bepaald dat de heer Groot in geval van hoofdelijke stemming het eerst zijn 

stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda zijn als A-punten toegevoegd: 

 4a. Voorstel tot het weigeren van planologische medewerking aan het vergroten van de 

bebouwing bij de gaswinningsinstallatie Middelie-300.  

 4b. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het vergroten van een 

machineloods op het perceel Purmerenderweg 9. 

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

bedrijfsgebouw op het perceel Oosthuizerweg 76. 

   

 Aan de agenda wordt punt 6a, actuele politieke vragen aan het college, toegevoegd.  

Dit vast agendapunt was abusievelijk niet opgenomen in de agenda. 

  

 De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 15 oktober 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 weigeren van planologische medewerking aan het vergroten van de 

bebouwing bij de gaswinningsinstallatie Middelie-300.  

 Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming.  

Voor het voorstel stemmen de leden van de fracties van CDA, D66, PvdA/GroenLinks en 

VVD. Tegen stemmen de leden van de fractie BPP. Dit zijn 7 stemmen voor en 5 stemmen 

tegen. De raad heeft hiermee besloten de gevraagde verklaring van geen bedenkingen te 

weigeren. De heer De Lange heeft namens zijn fractie de volgende stemverklaring afgelegd: 

“Het is voor Beemster Polder Partij nimmer de bedoeling dat vastgesteld beleid een groter 

maatschappelijk belang overstijgt en stemmen om die reden niet in met voorliggend 

voorstel”. 

 

4b. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het vergroten van een 

machineloods op het perceel Purmerenderweg 9. 

 De raad heeft besloten de gevraagde verklaring van geen bedenkingen te verlenen. 

 

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

bedrijfsgebouw op het perceel Oosthuizerweg 76. 

 De raad heeft besloten de gevraagde verklaring van geen bedenkingen te verlenen. 

 

5. Ingekomen stukken. 

 Het raad heeft de navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen: 

- De brief d.d. 16 september 2019 met bijlage van het college, cliëntervaringsonderzoek 

WMO Beemster 2018. 

- De nieuwsbrief september van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland. 

- De motie van de gemeente Medemblik, consultatietermijn provinciale 

omgevingsverordening. 

- De brief van de gemeente Zwartewaterland aan Tweede Kamer over medicinale 

cannabis. 

- De mail d.d. 2 oktober 2019 inzake de uitrol van 5G en de gevaren voor de gezondheid, 

inclusief bijlage. 

- De brief van de gemeente Bergen op Zoom aan de Tweede Kamer over de uitbreiding 

van het gemeentelijk belastinggebied. 

- De mail d.d. 4 oktober 2019 van de Stichting Sint & Pietergilde. 

- De brief d.d. 4 oktober 2019 van de Raad van State inzake de zitting beroep 

bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De mail d.d. 9 oktober 2019 van de Stichting Echt Scheiden Zonder Schade. 

- De brief met bijlage d.d. 8 oktober 2019 van Beemster Gezond en anderen inzake de 

ontwikkelvarianten voor de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. 

- De memo d.d. 10 oktober 2019 van de Vervoerregio Amsterdam, vervoerkundige 

wensen gunningsmodel concessie Zaanstreek-Waterland. 

- De brief d.d. 8 oktober 2019 van het college, voortgang regionale discussie 

woonruimteverdeling. 
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- De brief d.d. 9 oktober 2019 van het college over/met het persbericht “HVC stopt 

onderzoek naar AEB”. 

- De brief d.d. 14 oktober 2019 van het college met als bijlage de brief van de gemeente 

Bergen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake de kleine 

gasvelden. 

- De brief d.d. 16 oktober 2019 van de provincie Noord-Holland inzake het per 26 

september 2019 ingesteld preventief financieel toezicht in het kader van de wet Arhi. 

- De op 27 september 2019 vastgestelde begroting 2020 van het Waterlands Archief. 

- De motie van de gemeente Renkum, stop toenemende controledrift. 

 

6. Mededelingen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

6a. Actuele politieke vragen aan het college 

 De heer Commandeur heeft gevraagd op de gemeente zich aanmeldt bij de 

visitatiecommissie van de VNG voor ondersteuning bij het krijgen van grip op uitgaven voor 

de jeugdzorg. Wethouder Dings heeft geantwoord hierop terug te komen. 

 

7. 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 terugmeldingen gedaan over het lopende proces voor de 

aanbesteding van de concessie Zaanstreek-Waterland en de MRA raads- en 

statenledenconferentie van 1 november jl. 

 

8. Behandeling voorstel subsidieplafonds 2020. 

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

de heer Vinke, mevrouw Van Boven, de heer Groot en wethouder Dings. 

De heer Schagen heeft een amendement ingediend en voorgelezen luidende:  

 

Amendement verlagen subsidieplafond 2020. 

 “Gelezen het voorstel van het college van 16 oktober 2019. 

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde 

gemeenteraad Beemster 2018. 

Overwegende dat: 

- Algemeen wordt erkend, dat een bibliotheek op een basisschool thuishoort. 

- Daardoor de belangrijkste doelgroepen op een laagdrempelige wijze worden 

ondersteund.  

- Deze verandering nu bij alle scholen zo goed als gerealiseerd is. 

- Daarmee de samenwerking van het maatschappelijke middenveld, zoals bevorderd door 

het college, gestalte heeft gekregen (minder gebouwen nodig, delen van accommodatie)  

- Ondanks deze ontwikkelingen nog steeds de volledige bibliotheek op de Tobias de 

Coeneplein is gehandhaafd met haar complete bijdrage per jaar uit de beperkte 

middelen van de gemeente Beemster. 

- Diensten als laaggeletterdheid en voorlezen juist ook prima in een schoolomgeving 

kunnen plaatsvinden.  

- Er geen initiatieven zijn genomen door de overkoepelende organisatie Bibliotheek 

Waterland om haar activiteiten op de Tobias de Coeneplein aan te passen aan de 

werkelijkheid van vandaag en morgen 
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- Dit de gemeenschap zeer veel geld kost, maar ook vooral elders in de gemeenschap 

veel kansen ontneemt om nieuwe initiatieven te ontplooien met stimuleringsgeld vanuit 

deze gemeenschap. 

- Er op deze wijze elk jaar € 140.000 naar onnodig dure bibliotheek aan subsidie verloren 

gaat. 

- Nu er besloten is tot fusie, ook de basisbibliotheek kan worden gecentraliseerd in 

Purmerend. 

- De kosten voor de basisbibliotheek dan kunnen worden teruggebracht (€ 75.000).  Ook 

komen de huisvestigingskosten vrij (€ 50.000). Door verhuur kan er een inkomstenbron 

worden gerealiseerd.  

- De inrichting op de basisscholen en vooral de uitgifte en aanlevering van boeken ook 

kosten met zich meebrengen, wat een passende jaarlijkse bijdrage uit de gemeenschap 

rechtvaardigt (stel € 45.000 voor 3 scholen). 

Stellen wij de raad van Beemster voor het subsidieplafond te verlagen met € 75.000 en 

overleg te gaan met de Bibliotheek Waterland om tot een passende dienstverlening te 

komen. 

Fractie BPP.” 

 

Dit amendement was niet eerder bekend bij de andere fracties en het college. 

De vergadering is van 20.32 uur tot 20.43 uur geschorst geweest op voorstel van de 

voorzitter: gelegenheid om het amendement in de fracties en het college te bespreken. 

 

In het debat hebben de heer Commandeur, de heer Vinke, mevrouw Van Boven en de heer 

Groot aangegeven het amendement niet te steunen. Er zijn vragen gesteld. 

Wethouder Dings heeft de raad ontraden om het amendement aan te nemen.  

Op de vraag van de heer Vinke, welke financiële relaties er tussen de gemeente en de  

gesubsidieerde instanties zijn naast de subsidierelatie, heeft de wethouder toegezegd dat 

dit en nader toegelicht zal worden bij de subsidiestaat en de raad op enig moment hierover 

zal worden geïnformeerd. Dit mede in het kader van de harmonisatievoorstellen over het 

subsidiewerk in het fusieproces. De wethouder heeft aangegeven dat het maatschappelijk 

beleidskader ook onderwerp van gesprek wordt bij de harmonisatie. Op de vraag van 

mevrouw Van Boven heeft de wethouder aangegeven dat als de aan de raad verstrekte 

subsidiestaat 2019 niet correct is ten aanzien van het vluchtelingenwerk, hierop wordt 

teruggekomen.  

  

9. Behandeling voorstel belastingmaatregelen 2020. 

 Over dit voorstel is geen debat geweest. De fracties stemmen in met het voorstel. 

 

10. Behandeling programmabegroting 2020-2023 en besluitvorming over de voorstellen 

vaststellen subsidieplafonds 2020, belastingmaatregelen 2020 en 

programmabegroting 2020-2023. 

 De sprekers bij het debat over de begroting waren de heer Vinke, mevrouw Van Boven, de 

heer Groot, de heer Schagen, de heer Commandeur, wethouder Butter en wethouder Dings. 

 

Na de 1e termijn van de fracties is de vergadering geschorst geweest van 21.50 uur tot 

22.10 uur op verzoek van het college. 

 

Na de schorsing hebben de wethouders Butter en Dings gereageerd op de inbreng van de 

fracties in 1e termijn. 

 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 5 november 2019                                                                    blz. 5    

 
 

In de 2e termijn is door de heer Vinke, mevrouw Van Boven, de heer Groot, de heer 

Schagen en de heer Commandeur (in deze volgorde) gesproken. De heer Schagen heeft 

daarbij een motie en een amendement ingediend en beide voorgelezen luidende: 

 

Motie opstelling kerktoren Middenbeemster. 

“De raad van gemeente Beemster in vergadering bijeen op 5 november 2019. 

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

Overwegend dat: 

- Het college het punt openstelling kerktoren om financiële redenen uit de ontwerp 

begroting heeft gehaald. 

- Juist dit openstellen een geweldige impuls is voor toeristische ontwikkeling en zichtbaar 

maken van het werelderfgoed Beemster. 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders met Visit Beemster een business 

case op te stellen waardoor middelen vrijkomen voor de voorbereiding van het openstellen 

voor publiek van de kerktoren in Middenbeemster, zodat met inzet van Visit Beemster en 

hun gidsen deze vanaf 1 januari 2021 daartoe beschikbaar is. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie BPP”.  

 

Amendement begroting met ambitie en toekomst. 

“Gelezen het voorstel van het college van 17 september 2019, 

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde 

gemeenteraad Beemster 2018. 

Stellen wij de raad van Beemster voor: 

A. Ten behoeve van een toekomstgerichte begroting het college op te dragen twee 

maatschappelijke knelpunten, te weten jeugdzorg en stagnatie in RO-procedures, extra 

aan te pakken en de gemeenteraad elk kwartaal op te hoogte te houden over de 

voortgang en prognoses te geven over de daartoe noodzakelijke middelen. 

B. In de begroting op te nemen: “Het meerjarenprogramma wordt structureel verhoogd met 

€ 480.000 per jaar voor aanpak en ombuiging, beginnend met: 

- Jeugdzorg: het kind en haar ontwikkeling centraal te stellen i.p.v. het systeem. 

- Stagnatie in R.O.-procedures: binnen 6 maanden deze achterstand wegwerken en 

vervolgens borgen. 

Overwegingen van dit amendement: 

- Bij de algemene beschouwingen en behandeling kaderbrief zijn voorstellen gedaan en 

denkrichtingen aangereikt om deze twee knelpunten aan te pakken en te vertalen in 

nieuw beleid in de nieuwe begroting. 

- Jeugdzorg met de huidige werkwijze niet kan volstaan. Dat er een nieuwe aanpak moet 

komen om de toename van jeugdzorg te keren. Dat de OESO dit ook heeft gezien vanuit 

haar blik op het onderwijs. Er dan ook een andere opvatting en focus dient te komen 

omtrent het samenbrengen van middelen van jeugdzorg en onderwijs. Deze middelen 

moeten een antwoord geven op de knelpunten voortgekomen uit invoering passend 

onderwijs en het kind centraal stellen, minder cognitieve gericht en meer aandacht voor 

sociale en emotionele ontwikkeling en verschillende waarderingsvelden te ontwikkelen 

passend op de mogelijkheden van het kind. Wij gaan ervanuit dat hiervoor bij aanvang 3 

fte nodig zijn. Middelen ontbreken in deze begroting om deze ombuiging gestalte te 

kunnen geven. 

- Insprekers recent hebben duidelijk gemaakt dat er in het in procedure brengen van 

omgevingsvergunningaanvragen grote vertragingen optreden. De raadsfracties hebben 

aangegeven hierover te willen spreken. Een oplossing zal, om effect kunnen sorteren, 
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een flinke uitbreiding van het team specialisten vergen. Voor deze begroting wordt 

uitgegaan van 3 fte. Reeds bij amendement in november 2017 werd erkend, maar dat 

amendement door het college is ontraden. Middelen ontbreken in deze begroting om dit 

gesignaleerde probleem te bekostigen aan de hand van de door de gemeenteraad vast 

te stellen aanpak. 

- Met het vrij maken van de bestemmingsreserve bruto activering vaste activa de 

algemene reserve weer voldoende op orde is om deze belangrijke ombuigingen te 

bekostigen. 

Fractie BPP”.  

 

De motie was eerder bekend bij de andere fracties maar hiervan is in de vergadering een 

gewijzigde versie ingediend. Het amendement was niet meer bekend bij de andere fracties 

en het college. 

De vergadering is van 23.20 uur tot 23.30 uur geschorst geweest op voorstel van de 

voorzitter: gelegenheid om beide documenten in de fracties en het college te bespreken. 

 

Na de schorsing heeft wethouder Butter de raad ontraden om de motie aan te nemen.  

De voorzitter heeft aangegeven dat de motie, gezien de inhoud daarvan, ook op enig ander 

moment ingebracht kan worden voor een debat daarover. Dit debat is thans niet meer 

mogelijk. Als reactie hierop heeft de heer Schagen de motie ingetrokken. 

Wethouder Dings heeft de raad ontraden om het amendement aan te nemen. 

De voorzitter heeft hierna het debat afgesloten en is overgegaan tot besluitvorming. 

 

A. Besluitvorming over de ingediende amendementen: 

De fractie BPP wenst beide amendementen in stemming te brengen. 

 

- Amendement BPP verlagen subsidieplafond 2020. 

Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming. 

Voor het amendement stemmen de leden van de fractie BPP. Tegen het amendement 

stemmen de leden van de fracties CDA, D66, PvdA/GroenLinks en VVD. Dit zijn 5 

stemmen voor en 7 stemmen tegen. Het amendement is verworpen. 

 

- Amendement BPP begroting met ambitie en toekomst. 

Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming. 

Voor het amendement stemmen de leden van de fractie BPP. Tegen het amendement 

stemmen de leden van de fracties CDA, D66, PvdA/GroenLinks en VVD. Dit zijn 5 

stemmen voor en 7 stemmen tegen. Het amendement is verworpen. 

 

De vergadering is van 23.42 uur tot 23.45 uur geschorst geweest op verzoek van de heer 

Schagen.  

 

B. Besluitvorming over de raadsvoorstellen  

 

Programmabegroting 2020-2023 

Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming. 

De raad stelt de programmabegroting 2020-2023 met algemene stemmen vast 

overeenkomstig het aangeboden concept en stemt in met de vervangingsinvesteringen 

zoals opgenomen in bijlage III van het concept van de programmabegroting. 
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De heer Schagen heeft namens zijn fractie de volgende stemverklaring afgelegd: “De fractie 

BPP stemt in met de begroting met hetgeen in de vergadering is bediscusseerd en gezegd  

en de positieve reactie van het college op aspecten daarin.” 

 

Subsidieplafonds 2020 

Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming.  

De raad stelt de subsidieplafonds 2020 met algemene stemmen vast. 

De raad heeft hiermee besloten tot de volgende subsidieplafonds: 

a. Subsidieplafond 2020 € 605.806 

b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2020 € 126.279 

c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2020 € 3.380 

d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2020 € 95.865 

e. Subsidieplafond Vluchtelingenwerk 2020  € 11.000 

f. Subsidieplafond Brede School Beemster 2020 volledige rijksbijdrage combinatiefunctie 

 

Belastingmaatregelen en belastingverordeningen 2020 

Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming.  

De raad stelt de belastingmaatregelen en de voorliggende belastingverordeningen met 

algemene stemmen vast. 

De raad heeft hiermee besloten: 

Met ingang van 1 januari 2020: 

1. De legestarieven te verhogen met 2,19% met uitzondering van de tarieven die door het 

Rijk worden vastgesteld. 

2. Het heffingspercentage (tarief) van de bouwkosten te wijzigen van 3% in 2,7%. 

3. Het tarief afvalstoffenheffing voor: 

- de éénpersoonshuishoudens te wijzigen van € 215,52 in € 232,56; 

- de meerpersoonshuishoudens te wijzigen van € 303,48 in € 327,48;  

- een extra container te wijzigen van € 140,64 in € 151,80.  

4. Het tarief voor de rioolheffing te wijzigen van € 201,24 in € 222,96. 

5. De begrafenisrechten te verhogen met 2,19 %. 

6. Het tarief voor de toeristenbelasting te wijzigen van € 2,15 in € 2,20. 

 

Hiervoor de volgende verordeningen en tarieventabellen vast te stellen: de 

legesverordening 2020, de tarieventabel legesverordening 2020, de verordening 

afvalstoffenheffing 2020, de tarieventabel afvalstoffenheffing 2020, de verordening 

rioolheffing 2020, de tarieventabel rioolheffing 2020, de verordening begrafenisrechten 

2020, de tarieventabel begrafenisrechten 2020, de verordening toeristenbelasting 2020 en 

de tarieventabel toeristenbelasting 2020. 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 23.49 uur gesloten 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 26 november 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


