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

gehouden op dinsdag 7 mei 2019 aanvang 21.56 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  

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 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

 

1. Opening. 

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

heren Butter en De Waal. Bij loting wordt bepaald dat de heer Commandeur in geval van 

hoofdelijke stemming het eerst zijn stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda wordt als A-punt toegevoegd: 

 4b. Voorstel tot het vaststellen van het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en 

om kennis te nemen van het jaaruitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2019. 

 

 Mevrouw Van Boven verzoekt, mede namens de andere fractie, om de motie vreemd aan 

de orde van dag “Extra aandacht voor behoefte compensatie jeugdhulp” op de agenda te 

plaatsen. De raad besluit deze motie als punt 10 aan de agenda toe te voegen. 

De heer De Lange stelt voor, op verzoek van de portefeuillehouder, om het voorstel  tot het 

vaststellen van het bestemmingsplan Hobrederweg 46 te Middenbeemster in deze 

vergadering als B-punt te agenderen voor het indienen van het voorgenomen 

amendement,  in plaats van de raadsvergadering van 28 mei 2019.  

De raad besluit dit voorstel als B-punt toe te voegen aan de agenda. 

 

De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 16 april 2019. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

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

vergadering is besloten. 

 

4. 

 

Behandeling A-punten. 

 

4a. Bekrachtigen of opheffen geheimhouding over documenten waar geheimhouding 

op berust. 

 De raad besluit de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen over de wettelijk verplichte 

verantwoording aan de raad inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2018 en deze 

stukken voor kennisgeving aan te nemen. 

4b. Voorstel tot het vaststellen van het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en 

om kennis te nemen van het jaaruitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2019. 

 De raad stelt dit plan vast en neemt kennis van het jaaruitvoeringsplan. 

5. Behandeling B-punten. 

 

5a. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2020 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 De heer Vinke dient mede namens de fracties van BPP, CDA en D66 een amendement in, 

geeft daarop een toelichting en leest die voor luidende:  

“Gelezen het voorstel van het college. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en 

artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018. Overwegende, dat:  

 Het Rijk voor de gemeentefinanciering de stelregel “trap-op-trap-af” hanteert; 

 De financiële situatie van de gemeente Beemster mede daardoor nijpend is; 

 De raad in de komende bespreking van de kadernota van de gemeente wellicht 

knellende besluiten moet nemen om die nijpende situatie op te lossen; 

 De GGD een van de gemeenschappelijk regelingen is waarin de gemeente Beemster 

participeert en die  wordt gefinancierd vanuit de algemene middelen van de 

deelnemende gemeenten; 

 De GGD in haar kadernota constateert dat er autonome factoren zijn die de kosten van 

de GGD laten groeien en daarom uitgaat van een (beperkte) groei van het budget en 

daarmee een (beperkte) groei van de bijdrage van de gemeente; 

 De GGD daarmee niet uitgaat van het principe van “trap-op-trap-af” en er een situatie 

ontstaat waarbij een uitgave van de gemeente niet daalt gelijk de inkomsten, maar 

zelfs stijgt; 

 De raad van Beemster het werk van GGD zo van belang vindt dat een bezuiniging op 

het budget vooralsnog niet nodig is, maar dat een stijging ook niet aan de orde zou 

moeten zijn; 

 De gemeenteraad de kadernota en begroting van de GGD niet vaststelt, maar wel een 

zienswijze op die documenten kan indienen. 

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging vast te stellen: 

De voorgestelde zienswijze te vervangen door: De gemeenteraad van Beemster neemt 

kennis van uw kadernota, en verzoekt u in aanloop naar de begroting 2020 een voorstel 

voor te bereiden hoe uw begroting niet groeit t.o.v. 2019 en hoe u denkt de autonome 

ontwikkeling in de loon- en prijsindexering in 2020 op te kunnen vangen. 

De fracties van PvdA/GroenLinks, BPP, CDA en D66.” 
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Over het amendement is gedebatteerd door de heer Vinke, de heer Commandeur, 

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

Uit het debat blijkt dat de fractie VVD het amendement niet steunt en instemt met het 

collegevoorstel omdat de verhoging voortkomt uit een autonome ontwikkeling. Wethouder 

Dings heeft gewezen op het risico van aantasting van de dienstverlening door rigoureuze 

kortingen op gemeenschappelijke regelingen en het reeds lopende onderzoek van de 

GGD, op aandringen van het algemeen bestuur, naar bezuinigingsmogelijkheden. 

De fracties van PvdA/GroenLinks, BPP, CDA en D66 handhaven het amendement omdat 

hiervan een signaal uitgaat en oproept tot onderzoek. 

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

Voor het amendement stemmen de leden van de fracties van BPP, CDA, D66 en 

PvdA/GroenLinks (9 voor) en tegen de leden van de fractie VVD (3 tegen). Daarmee is het 

amendement aangenomen en heeft de raad besloten tot de volgende zienswijze:  

De gemeenteraad van Beemster neemt kennis van uw kadernota, en verzoekt u in 

aanloop naar de begroting 2020 een voorstel voor te bereiden hoe uw begroting niet groeit 

t.o.v. 2019 en hoe u denkt de autonome ontwikkeling in de loon- en prijsindexering in 2020 

op te kunnen vangen. 

5b. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Hobrederweg 46 te 

Middenbeemster. 

 De heer De Lange dient een amendement in, geeft daarop een toelichting en leest die 

voor luidende:  

“Gelezen het voorstel van het college. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en 

artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018. Overwegende, dat: 

 In het voorliggende bestemmingsplan in artikel 9.1 (bestaande maten) onder 3 is 

bepaald bij sloop en herbouw van bestaande aan- en uitbouwen, bijgebouwen etc. niet 

meer dan 50% van het gesloopte oppervlak mag worden teruggebouwd. 

 Deze bepaling niet aansluit op de beleidsuitgangspunten van het reguliere 

bestemmingsplan Buitengebied 2012 zoals door de gemeenteraad is vastgesteld. 

 Over een dergelijke beleidswijziging integraal gesproken zal moeten worden in het 

kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied 2012. 

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging vast te stellen: 

De bij artikel 9 vermelde Algemene bouwregel onder Bestaande maten 9.1 bij punt 3 in het 

bestemmingsplan Hobrederweg 46 te laten vervallen en hiervoor in de plaats de geldende 

bepalingen van het  bestemmingsplan Buitengebied 2012 op te nemen. De fractie BPP.” 

 

Op verzoek van mevrouw De Wit is de vergadering van 22.38 uur tot 22.47 uur geschorst.  

Uit het debat hierna blijkt dat de fractie VVD het amendement steunt omdat de 50% 

bepaling richtinggevend zou kunnen worden voor toekomstige plannen en de fractie zich 

hieraan nu niet wil binden. De fracties van PvdA/GroenLinks, CDA en D66 steunen het 

amendement niet omdat sprake is van maatwerk . Wethouder Zeeman heeft aangegeven 

dat geen sprake is van een beleidswijziging zoals de 3e bullit van het amendement 

aangeeft. Mevrouw De Wit heeft de BPP gevraagd om het amendement hierop aan te 

passen. Als reactie hierop heeft de heer De Lange het amendement aangepast door de 3e 

bullit te schrappen.  

De voorzitter over tot besluitvorming over het aangepast amendement. Er is (bij de heer 

Groot) behoefte aan hoofdelijke stemming. De uitslag van deze stemming is: 

Commandeur tegen, Groot tegen, Jonk-de Lange voor, De Lange voor, Langerijs-Groot 

voor, Schagen voor, Vinke tegen, De Vries-van Vlierden voor, De Wit-Hoogervorst voor, 

Bakker voor, Van Boven voor, Bregman-Middelburg voor. Dit zijn 9 stemmen voor en 3 
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stemmen tegen. Daarmee is het aangepaste amendement aangenomen. 

De raad besluit hierna om het bestemmingsplan Hobrederweg 46 geamendeerd vast te 

stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

6. Ingekomen stukken. 

 Het raad besluit:  

- De motie Harddraverij van de gemeente Heemskerk voor kennisgeving aan te nemen. 

- De brief d.d. 26 maart 2019 van het college over de inzet in 2019 van de rijksgelden 

voor onderwijsachterstanden voor kennisgeving aan te nemen. 

- De jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voor kennisgeving 

aan te nemen. 

- De Afvalmonitor Beemster 2018 met aanbiedingsbrief d.d. 4 april 2019 van het college 

te agenderen voor bespreking in de commissie. 

- De brief van 10 april van bewoners van de Insulindeweg en Bamestra te betrekken bij 

de uitvoering van het project Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. 

 

7. Mededelingen. 

 Namens zijn fractie complimenteert de heer De Lange de organisatie van de 4 mei 

herdenking met de stijlvolle nieuwe opzet van deze herdenking.  

 

8. Actuele politieke vragen aan het college 

 Er zijn geen vragen gesteld. 

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 wordt geen gebruik gemaakt. 

10. Motie vreemd aan de orde van de dag: Extra aandacht voor behoefte compensatie 

jeugdhulp. 

 Mevrouw Van Boven dient de motie in en leest die voor, luidende: 

“De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 7 mei 2019. Gelet op artikel 

28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018. Constaterende dat:  

 De tekorten voor de specialistische jeugdhulp in Beemster groot zijn;  

 Dit overeenkomt met signalen uit heel Nederland;  

 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar deze signalen 

onafhankelijk onderzoek heeft gedaan met als uitkomst dat er inderdaad een flinke 

volumegroei is;  

 De minister heeft aangekondigd dat er financiële hulp van het Rijk komt en ook breder 

gaat kijken wat nodig is om de jeugdhulp te verbeteren; 

 Onduidelijk is of de toegezegde financiële compensatie voldoende zal zijn om de 

tekorten van gemeenten te dekken;  

 Op 5 juni 2019 de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) is en dan de mogelijke compensatie wordt besproken. Voor het 

goed voorbereiden en bespreken van moties en amendementen, onze eerstvolgende 

raadsvergadering op 28 mei te laat is om dan nog de portefeuillehouder op te roepen 

om de behoefte aan compensatie vanuit Beemster actief onder de aandacht te 

brengen tijdens de ALV.  

Overwegende dat:  

 De portefeuillehouder eerder heeft aangegeven te lobbyen voor meer compensatie 
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vanuit het Rijk voor de sterk gestegen kosten voor jeugdhulp;  

 De gemeenteraad van Amsterdam op 3 april 2019 unaniem een motie heeft 

aangenomen om een bericht naar de minister van VWS te sturen met als oproep om 

het geld aan Amsterdam te doen toekomen;  

 De gemeenteraden van Zaanstad, Purmerend en Landsmeer eenzelfde motie hebben 

aangenomen met een identiek verzoek aan het college;  

 Beemster de specialistische jeugdhulp in samenwerking met de regio inkoopt en zich 

aan kan sluiten bij deze oproep om dit initiatief zo breder en krachtiger te maken;  

 De portefeuillehouder met steun van de gemeenteraad, in samenspraak met andere 

gemeenten, een motie en/of amendement kan indienen bij de ALV van de VNG om, 

mede op basis van de situatie in Zaanstreek-Waterland, de behoefte aan extra 

compensatie vanuit het Rijk te benadrukken.  

Verzoekt het college:  

A. In aansluiting op Amsterdam, Zaanstad, Purmerend en Landsmeer een bericht voor 

onze regio naar de minister van VWS te sturen en andere gemeenten uit de regio op te 

roepen zich aan te sluiten. 

B. Tijdens de ALV van de VNG steun te zoeken van andere gemeenten om de noodzaak 

van toereikende rijkscompensatie voor de tekorten in de jeugdhulp te bepleiten. 

C. Op alle andere mogelijke manieren de ministers van VWS en van Financiën met klem 

op te roepen (daadwerkelijk) de financiële middelen voor de compensatie van de 

tekorten in de jeugdhulp aan Beemster en andere gemeenten te doen toekomen. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

De fracties van VVD, BPP, CDA, D66, PvdA/GroenLinks.” 

 

De sprekers over de motie waren mevrouw Van Boven, de heer Schagen, mevrouw Jonk, 

de heer Commandeur, de heer Groot en wethouder Dings. 

Wethouder Dings heeft aangegeven dat het college de motie als een steun ervaart en zich 

daarmee van harte kan verenigen. De heer Schagen en mevrouw Jonk hebben gepleit 

voor  een bredere aanpak van de problematiek door ook de lijn van het onderwijs te 

volgen. Mevrouw Jonk heeft gevraagd aan de motie toe te voegen dat die ook aan de 

Minister van Onderwijs wordt gestuurd.  

Op verzoek van mevrouw Jonk is de vergadering van 23.14 uur tot 23.15 uur geschorst. 

Na de schorsing heeft mevrouw Jonk aangegeven de motie, zoals die is ingediend, te 

steunen en over dit onderwerp nader te willen spreken. Daarover wordt afgesproken om dit 

op een ander moment te doen.   

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

De heer Schagen is tegen de motie, de andere leden zijn voor de motie. Daarmee is de 

motie aangenomen. 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 23.18 uur gesloten 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 28 mei 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


