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

gehouden op dinsdag 10 maart 2020 aanvang 21.40 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 21.40 uur geopend. Bij loting is 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 starten van het project revitalisering bedrijventerreinen Insulinde 

en Bamestra. 

 4b. Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening gemeente Beemster 

2020 

 4c. Voorstel tot ontslag en benoeming van leden van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

 4d. Voorstel tot het wijzigen van het delegatiebesluit werkgeverscommissie griffie. 

  

Aan de agenda is als B-punt toegevoegd: 

 5b. Voorstel tot het vaststellen van de financiële verordening gemeente Beemster 

2020. 

  

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 februari 2020. 

 De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  
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Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

4. Behandeling A-punten. 

 

4a. Voorstel tot het starten van het project revitalisering bedrijventerreinen Insulinde 

en Bamestra. 

 De heer De Lange heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “Gehoord de 

toezegging van het college dat het eerste punt van ontwerp besluit, de uitvoering van 

een verkeers- en parkeeronderzoek etc., een duidelijke relatie heeft met de nog vast te 

stellen dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster en dus ook gericht is op lopende en 

toekomstige ontwikkelingen en daar rekening mee houdt, stemt de fractie BPP in met 

dit voorstel.” 

De raad heeft (unaniem) ingestemd met de voorgestelde aanpak en besloten hiervoor 

het begrote budget ad € 64.000 vrij te geven. 

 

4b. Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening gemeente Beemster 

2020 

 De raad heeft de voorgestelde verordening vastgesteld.  

 

4c. Voorstel tot ontslag en benoeming van leden van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

 De raad heeft besloten mevrouw ir. W. Van Duijn per 1 maart 2020 ontslag te verlenen 

en, bij acclamatie, mevrouw ir. A.C. van Buiten per 1 maart 2020 te benoemen tot lid 

van de commissie voor een periode van drie jaar. 

 

4d. Voorstel tot het wijzigen van het delegatiebesluit werkgeverscommissie griffie. 

 De raad heeft de voorgestelde wijziging vastgesteld. 

 

5. Behandeling B-punten. 

 

5a. Aanbevelingen van de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster, rapport 

“Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo 2015”. 

 De voorzitter heeft aangegeven dat het raadspresidium het ontwerp raadsbesluit heeft 

aangepast op het advies van de raadsfracties tijdens de commissie van 11 februari. Het 

voorliggende ontwerp raadsbesluit voorziet er nu in dat alleen de aanbevelingen 2, 4 en 

5 worden overgenomen. De voorzitter heeft hierna vastgesteld dat over dit ontwerp 

raadsbesluit geen behoefte aan debat is. 

De raad heeft besloten kennis te nemen van het rapport en de aanbevelingen 2, 4 en 5 

over te nemen. 

 

5b. Voorstel tot het vaststellen van de financiële verordening gemeente Beemster 

2020. 

 De heer Vinke heeft namens alle raadsfracties een amendement ingediend en 

voorgelezen luidende: “ 

 

Amendement Financiële verordening gemeente Beemster 2020 

“Gelezen het voorstel van het college d.d. 11 februari 2020. Gelezen het advies van de 

auditcommissie d.d. 20 februari 2020. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en 

artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018. 

Overwegende, dat het advies van de auditcommissie over artikel 7 (informatieplicht) en 
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artikel 8 (213a onderzoeken) wordt onderschreven. 

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

A. De bestaande tekst van artikel 7 te nummeren als lid 1 en aan dit artikel een lid 2 

toe te voegen luidende: 2. Besluiten van het college voor privaatrechtelijke 

rechtshandelingen moeten passen binnen de kaders van het beleid dat door de 

raad is vastgesteld. 

B. Aan artikel 8 een lid 3 toe te voegen luidende: 3. Het college informeert de raad 

schriftelijk over de gehouden onderzoeken. 

Fracties PvdA/GroenLinks, D66, BPP, VVD en CDA”. 

 

De voorzitter heeft vastgesteld dat over dit amendement bij de fracties geen behoefte is 

aan debat. Wethouder Butter heeft aangegeven dat het amendement overbodig is 

omdat de bepalingen ook blijken uit de toelichting en hiermee wordt afgeweken van de 

verordening van Purmerend maar dat het amendement niet onoverkomelijk is. 

De voorzitter gaat over tot besluitvorming. 

De raad heeft (unaniem) het amendement aangenomen. 

De raad heeft de geamendeerde verordening met terugwerkende kracht per 1 januari 

2020 vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de bestaande verordening. 

 

6. Ingekomen stukken. 

 Het raad heeft besloten de navolgende stukken in handen van het college te stellen: 

- De brief d.d. 5 februari 2020 van de vereniging Stadswerk Nederland, 

praktijknetwerk voor de bestrijding van Japanse duizendknoop.  

- De brief d.d. 5 februari 2020 van het Waterlands Archief, aansluiting WSGO en 

wijziging gemeenschappelijke regeling. 

 

Op verzoek van de fractie BPP heeft de raad besloten het op 5 februari 2020 door het 

college aangeboden resume met situatietekening van de onderzochte locaties voor de 

tijdelijke dependance voor De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang, voor 

bespreking te agenderen in de raadscommissie van 31 maart 2020.  

De fractie BPP zal de motivering hiervoor nog aanleveren. 

 

De raad heeft de navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen met 

inachtneming van de kanttekeningen die daarbij het afdoeningsvoorstel zijn geplaatst: 

- De brief d.d. 28 januari 2020 van de provincie Noord-Holland, verdaging van het 

besluit over goedkeuring van de begroting 2020. 

- De brief d.d. 29 januari 2020 van het college, informatie coronavirus. 

- De motie van de gemeente Stede Broec, afschaffen verhuurdersheffing. 

- Informatie van en over de Nationale Boomfeestdag van 18 maart 2020. 

- De brief d.d. 4 februari 2020 met bijlage van het college, financiële stand van zaken 

jeugdzorg. 

- De brief d.d. 4 februari 2020 van het college met bijlagen, hoofdlijnen nieuwe 

woonruimteverdeling.  

- De motie van de gemeente Steenbergen, verhuurdersheffing. 

- De brief d.d. 4 februari 2020 van het college, stand van zaken aanleg glasvezel in 

Beemster. 

- De brief d.d. 5 februari 2020 van het college, oordeel IBT 2018-2019. 

- De brief d.d. 5 februari 2020 van bewoners van Kruidenierspeerstraat 6-20 (even), 

bezwaar tegen een tijdelijke dependance voor De Bloeiende Perelaar en Forte 

Kinderopvang op het terrein van de Spelemei. 
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- De brief d.d. 10 februari 2020 van de commissaris van de Koning, toezending in 

afschrift van het Koninklijk Besluit waarbij aan mevrouw Van Beek per 1 april 2020 

eervol ontslag is verleend als burgemeester van Beemster. 

- De brief d.d. 11 februari 2020 met bijlage van het college, toezicht Wmo bij GGD 

Amsterdam. 

- De brief d.d. 3 februari 2020 van het college, Wmo hulpmiddelen gunning aan 

leverancier Medipoint. 

- De brief d.d. 11 februari 2020 met bijlage van het college, uitvoeringsprogramma 

2020 OD IJmond. 

- De brief d.d. 11 februari 2020 met bijlage van college, verlening looptijd nota VTH 

2016-2019 met 3 jaar. 

- De brief d.d. 11 februari 2020 met bijlage van het college, uitvoeringsprogramma 

VTH 2020. 

- De brief d.d. 11 februari 2020 met bijlage van het college, IBT oordeel provincie 

Noord-Holland toezicht en handhaving omgevingsrecht 2019. 

- De vergaderstukken van de Regiegroep MRA van 3 april 2020. 

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

- De mail d.d. 14 februari 2020 van een burger inzake 5G en gezondheid. 

- De motie van de gemeente Almelo, behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s. 

 

De voorzitter heeft medegedeeld dat op de technische vragen van de fractie VVD over 

ingekomen stuk 13 (toezicht WMO bij de GGD Amsterdam) nog de schriftelijke 

beantwoording volgt. 

 

7. Mededelingen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

8. Actuele politieke vragen aan het college 

 De heer De Lange heeft vragen gesteld over de onlangs verzonden belasting-

aanslagen. Wethouder Butter heeft geantwoord dat de raad hierover binnenkort 

schriftelijk wordt geïnformeerd. Mevrouw  De Lange Jonk heeft vragen gesteld naar 

aanleiding van het coronavirus. Hierop heeft wethouder Dings antwoord gegeven. Op 

de vraag of de GGD zicht heeft of er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn 

bij de andere zorgaanbieders, is een schriftelijk antwoord toegezegd. 

 

9. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschap-

pelijke organen, ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.05 uur gesloten 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 21 april 2020. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 


