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

gehouden op dinsdag 21 januari 2020 aanvang 22.58 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:   

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft vergadering om 22.58 uur geopend. Bij loting is bepaald dat de heer 

Schagen 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. Het onderdeel beschikbaar stellen van een krediet voor het aanvullend 

verkeerskundig onderzoek van het voorstel voor de realisatie van een semi 

permanente huisvesting (dependance) voor obs De Bloeiende Perelaar en Forte 

Kinderopvang in het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij Oost. 

 4b. Voorstel tot het geven van een zienswijze over het lidmaatschap van gemeenschap-

pelijke regelingen met personeel bij de werkgeversvereniging van de VNG. 

 4c. Voorstel tot het vaststellen van een wijziging van begroting 2020-2023 voor de 

uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. 

  

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2019. 

 De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding de besluitenlijst heeft de heer De Lange aangedrongen op een adequater 

proces voor de publicatie van voorbereidingsbesluiten.  
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4. Behandeling A-punten. 

 

4a. Het onderdeel beschikbaar stellen van een krediet voor het aanvullend 

verkeerskundig onderzoek van het voorstel voor de realisatie van een semi 

permanente huisvesting (dependance) voor obs De Bloeiende Perelaar en Forte 

Kinderopvang in het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij Oost. 

 De raad heeft ingestemd met een aanvullend verkeerstechnisch onderzoek voor de locaties 

van de dependance in de Nieuwe Tuinderij Oost en heeft besloten hiervoor een krediet van 

€ 25.000 beschikbaar te stellen. 

 

4b. Voorstel tot het geven van een zienswijze over het lidmaatschap van gemeenschap-

pelijke regelingen met personeel bij de werkgeversvereniging van de VNG. 

 De raad heeft besloten een positieve zienswijze te geven. 

 

4c. Voorstel tot het vaststellen van een wijziging van begroting 2020-2023 voor de 

uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. 

 De raad heeft tot de begrotingswijziging besloten.  

 

5. B-punt: Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het realiseren 

van een bedrijfsgebouw en het (ver)plaatsen van depots op het perceel Middenweg 

192a. 

 De heer De Waal en de heer Groot hebben aangegeven dat hun fracties instemmen met dit 

voorstel gelet op de beantwoording van de technische vragen.  

De raad heeft besloten de verklaring van geen bedenkingen te verlenen, daarvan een 

ontwerp ter inzage te leggen en deze verklaring als definitief aan te merken indien tijdens de 

terinzagelegging geen zienswijzen ten aanzien van dit ontwerp naar voren zijn gebracht. 

 

6. Ingekomen stukken. 

 Het raad heeft vastgesteld dat de navolgende stukken terugkomen bij de raad en voor dit 

moment hiervan kennis van kan worden genomen: 

- De brief d.d. 3 december 2019 van het college, nieuw contract leerlingenvervoer. 

- De brief d.d. 3 december 2019 van het college met bijlage, zoeklocaties dependance 

obs De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang en bewonersavond van  

- 12 december 2019. 

- De brief d.d. 10 december 2019 van het college, vaststelling concept 

dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster en inspraakprocedure. 

- De kadernota 2021 van het Recreatieschap Twiske-Waterland met aanbiedingsbrief. 

- Mails met bijlagen van bewoners van de Purmerenderweg en het Noorderpad over een 

dependance voor obs De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang in plan De Nieuwe 

Tuinderij-Oost. 

- De brief d.d. 17 december 2019 van het college, aansluiting GGD Zaanstreek-Waterland 

bij de werkgeversvereniging voor niet-gemeenten van de VNG.  

- De brief d.d. 17 december 2019 van het college, aansluiting Waterlands Archief bij de 

werkgeversvereniging voor niet-gemeenten van de VNG.  

- De brief d.d. 18 december 2019 van het college, ontwikkelvarianten dorpsontwikkelings-

visie Zuidoostbeemster  

- Het onderzoeksrapport Uitvoering Wmo 2015 van de rekenkamercommissie Purmerend-

Beemster. 
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- De mail d.d. 3 januari 2020 met bijlagen van de groep verontruste bewoners inzake de 

bouw dependance obs De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang in plan De Nieuwe 

Tuinderij-Oost. 

- De mail d.d. 5 januari 2020 van de Stichtingen Nekkerzoom en Beemstergroen over de 

ontwikkelvarianten voor de dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster. 

 

De raad heeft besloten het gespreksverslag van de evaluatie van de Beemster Feestweek 

2019 met aanbiedingsbrief d.d. 17 december 2019 van het college, te agenderen voor 

bespreking in de commissievergadering van 11 februari 2020. 

De raad heeft besloten om de navolgende stukken eveneens te agenderen voor bespreking 

in de commissievergadering van 11 februari 2020 met het verzoek aan het college om de 

raad van advies te voorzien. 

- De mail d.d. 5 januari 2020 met bijlage van inwoners inzake de beroepsprocedure bij de 

Raad van State tegen het bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De brief d.d. 16 december 2019 (ingekomen bij de raad 7 januari 2020) van de Raad 

van State inzake de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Herinrichting N243.  

- De brief d.d. 7 januari 2020 van de Raad van State met bijlage inzake de beroeps-

procedure tegen het bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De brief d.d. 9 januari 2020 van de gemeenteraad aan de Raad van State, verzoek om 

uitstel beantwoording vraag aan de raad in beroepsprocedure tegen het bestemmings-

plan Herinrichting N243. 

 

De raad heeft besloten de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 

- Het werkplan 2020 van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland. 

- De brief d.d. 10 december 2019 van het college, benoeming gemeentesecretaris. 

- De brief d.d. 9 december 2019 (in afschrift) van het ministerie van OCW, besluit op Plan 

van Scholen 2020-2023. 

- Het Rapport (meerdere) problemen van kinderen in de thuissituatie van de 

Kinderombudsman inzake met aanbiedingsbrief en brochure. 

- De brief d.d. 11 december 2019 (in afschrift) van burgemeester Van Beek, verzoek om 

ontslag per 1 april 2020. 

- De brief d.d. 17 december 2019 van het college, stikstofdossier. 

- De mail d.d. 18 december 2019 van Let’t Talk About Tech inzake 5G en gezondheid. 

- De motie van de gemeente Almelo, trap op trap af Gemeentefonds. 

- De kaderbrief 2021 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

- De brief d.d. 3 december 2019 (ingekomen 23 december) van het college met bijlage, 

reactie Vervoerregio Amsterdam op de ingebrachte adviezen Programma van Eisen 

concessie Zaanstreek-Waterland. 

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

- De brief d.d. 20 december 2019 van de provincie Noord-Holland, financieel 

toezichtregime 2020 

- De brief d.d. 23 december 2019 van de provincie Noord-Holland, goedkeuring 

belastingverordeningen 2020. 

- De mail van de stichting ElektroHyperSensitiviteit inzake 5G en gezondheid. 

- De mail d.d. 2 januari 2020 van een burger over de lancering van de website van de 

Partij voor de Bomen. 

- De mail d.d. 7 januari 2020 van een burger inzake 5G en gezondheid. 

- Motie gemeente Achtkarspelen met bijlagen, afschaffing verhuurdersheffing. 
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7. Mededelingen. 

 De heer Commandeur heeft medegedeeld dat er goede discussies zijn geweest bij de 

nieuwjaarsbijeenkomst van GroenLinks (thema natuur; biodiversiteit, stikstofcrisis, 

duurzaam agrarisch ondernemen). 

 

8. Actuele politieke vragen aan het college 

 De heer De Lange heeft gevraagd of de portefeuillehouders van Purmerend en Beemster 

overleg hebben gehad over de nota Dierenwelzijn die momenteel ter vaststelling voorligt bij 

de gemeenteraad van Purmerend. Wethouder Zeeman heeft hierop bevestigend 

geantwoord. 

 

9. Gelegenheid tot het vragen van nadere inlichtingen naar aanleiding van de 

beantwoording van schriftelijke vragen ex. artikel 32 reglement van orde. 

 De fractie BPP heeft geen nadere inlichtingen gevraagd. Op de vraag van de heer De 

Lange of het college in deze zaak zorgvuldig heeft gehandeld in het belang van Breedband 

Beemster heeft de voorzitter geantwoord dat de gemeente hierin geen positie heeft en 

alleen faciliteert; dit is marktconcurrentie. 

 

10. 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 is geen gebruik gemaakt. 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 23.14 uur gesloten 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 11 februari 2020. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


