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

gehouden op dinsdag 17 december 2019 aanvang 22.17 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 22.17 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: 

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

recreatiewoning in een schuur op perceel Zuiderweg 24. 

 4c. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van het 

programma 2020 voorzieningen onderwijshuisvesting.  

 4d. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen en tarieventabellen voor 

2020. 

 4e. Voorstel tot het vaststellen van controleprotocol 2019-2021 en het normenkader ten 

behoeve van de accountantscontrole. 

 4f. Voorstel tot het vaststellen van de verordening behandeling bezwaarschriften 2019. 

 4g. Voorstel tot het vaststellen van een reactie op de concept MRA Agenda 2.0. 

  

De fractie BPP heeft de motie vreemd aan de orde van dag “Zoekgebied semi permanente 

huisvesting openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang” 

aangekondigd. De voorzitter heeft vastgesteld dat deze motie als ingediend moet worden 

beschouwd. De motie is punt 9 van de agenda.  
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De raad heeft de agenda zo vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergadering van 26 november en  

4 december 2019. 

 De raad heeft de besluitenlijsten ongewijzigd vastgesteld. 

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

vergaderingen is besloten. 

 

4. Behandeling A-punten. 

 

4a. Voorstel tot het aanwijzen van de griffier en de loco-griffier in verband met de 

aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. 

 De raad heeft besloten de heer M. Timmerman per 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier 

en de heer A.B. Visser per 1 januari 2020 als loco-griffier voor de duur waarop zij werkzaam 

zijn in de functie waarop de aanwijzing betrekking heeft. 

 

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

recreatiewoning in een schuur op perceel Zuiderweg 24. 

 Mevrouw De Wit heeft namens de fractie VVD de volgende stemverklaring afgelegd: “De 

fractie heeft moeite met de vergroting van de schuur waardoor van meer regels wordt 

afgeweken dan noodzakelijk is en om gevraagd wordt, en waardoor precedentwerking op de 

loer ligt. Maar wij zijn voor het faciliteren van klein ondernemerschap en daarom kunnen wij 

toch voor dit voorstel stemmen.” 

De raad heeft met algemene stemmen besloten de verklaring van geen bedenkingen te 

verlenen. 

 

4c. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van het 

programma 2020 voorzieningen onderwijshuisvesting.  

 De raad heeft besloten voor de uitvoering van dit programma een krediet van € 291.553,62 

beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 

 

4d. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen en tarieventabellen voor 

2020. 

 De raad heeft besloten de voorgestelde verordeningen en tarieventabellen vast te stellen 

 

4e. Voorstel tot het vaststellen van controleprotocol 2019-2021 en het normenkader ten 

behoeve van de accountantscontrole. 

 De raad heeft besloten deze documenten vast te stellen. 

 

4f. Voorstel tot het vaststellen van de verordening behandeling bezwaarschriften 2019. 

 De raad heeft besloten deze verordening vast te stellen. 

 

4g. Voorstel tot het vaststellen van een reactie op de concept MRA Agenda 2.0. 

 De raad heeft kennis genomen van de concept MRA Agenda 2.0 en heeft besloten in te 

stemmen met het geven van een schriftelijke reactie hierop aan de MRA Agendacommissie 

namens de regio Zaanstreek-Waterland en in te stemmen met het aangeboden concept 

voor deze reactie. 
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5. Ingekomen stukken. 

 Het raad heeft vastgesteld dat de navolgende stukken terugkomen bij de raad: 

- De concept kadernota 2021 met de aanbiedingsbrief d.d. 7 november 2019 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

- Het concept Ambitiedocument met de aanbiedingsbrief d.d. 12 november 2019 van het 

Recreatieschap Twiske-Waterland. 

 

De raad heeft de navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen: 

- Het gladheidbestrijdingsplan Beemster seizoen 2019-2020. 

- De motie van de gemeente Duiven, samen trap op trap af. 

- De brief d.d. 12 november 2019 van het college over en met de bomenlijst Beemster 

2018. 

- De brief d.d. 13 november 2019 van het college, ontwikkelingen jeugdhulp, 

jeugdreclassering en jeugdbescherming. 

- De impressie van de Klimaatbijeenkomst d.d. 15 november 2019 van de Vereniging van 

Noord-Hollandse gemeenten. 

- De agenda van de bijeenkomst d.d. 4 december 2019 van Raadtafel32. 

- De Herfstbrief 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 

- De motie van de gemeente Bergen op Zoom, financiële problemen door de 

Rijksoverheid. 

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

- De brief d.d. 27 november 2019 van het college met bijlage, plan van aanpak voor de 

omgevingsvisie. 

- De motie van de gemeente Leeuwarden, afschaffen verhuurdersheffing. 

 

6. Mededelingen. 

 De heren De Lange en Commandeur hebben teruggekeken op de viering van 20 jaar 

Werelderfgoed Droogmakerij De Beemster op 1 december 2019 en de consequenties van 

deze status zoals hun fracties die ervaren. 

 

De vergadering is hierna kort geschorst geweest voor technische werkzaamheden aan het 

raadsinformatiesysteem. 

 

7. Actuele politieke vragen aan het college 

 Er zijn vragen gesteld door:  

- Mevrouw De Wit over de gebiedsgerichte aanpak stikstof van de provincie Noord-

Holland. De vragen zijn mondeling beantwoord door burgemeester Van Beek  

- Mevrouw Van Boven over de inloopavond voor omwonenden van 12 december 2019 

met betrekking tot de dependance voor obs De Bloeiende Perelaar en Forte 

Kinderopvang. Gevraagd is of de raad de vragen en antwoorden van die avond 

schriftelijk kan krijgen. Hierop heeft het college een schriftelijk antwoord toegezegd. 

- De heer De Lange over het moment van publicatie van het op 4 december 2019 door de 

raad genomen voorbereidingsbesluit voor het perceel Westdijk 40/40a. Gevraagd is wat 

het werkproces hiervoor is. Hierop heeft het college een schriftelijk antwoord toegezegd. 
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8. 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 raad heeft, met dank aan de heer De Waal, kennis genomen van zijn schriftelijke 

terugmelding van de regioraadsvergadering van de Vervoerregio Amsterdam van 10 

december 2019. 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag “Zoekgebied semi permanente huisvesting 

openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang.” 

 De heer De Lange leest namens zijn fractie de motie voor luidende: 

“De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 17 december 2019.  

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

Overwegende dat: 

1. Conform de toezegging het tijdelijk gebruik van de noodlokalen van obs De Bloeiende 

Perelaar binnenkort wordt beëindigd. 

2. In mei 2019 bij brief met kenmerk 1477683 door het college is besloten om een semi 

permanente huisvesting te realiseren in het gebied De Nieuwe Tuinderij Oost. 

3. Het raadsvoorstel van 26 november 2019 met registratie nr.1488558 melding maakt van 

medegebruik van de Stichting CPOW in de te realiseren semi permanente huisvesting 

van de obs De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang. 

4. Dit medegebruik een extra ruimtebeslag vraagt op de te realiseren locatie. 

5. Hiermee het verzorgingsgebied vergroot en het leerlingenaantal nog verder wordt 

uitgebreid.  

6. Door de woningbouwontwikkeling in De Nieuwe Tuinderij, de vestiging van de semi 

permanente school met het medegebruik van de Stichting CPOW en het vergroten van 

het verzorgingsgebied, het aantal verkeersbewegingen sterk toeneemt. 

7. De verkeersveiligheid voor leerlingen nabij een drukke verkeersader, de 

Purmerenderweg binnen 100 meter, ernstig in het geding komt. 

8. Het ruimtebeslag op de woningbouwlocatie De Nieuwe Tuinderij Oost een nog grotere 

financiële aderlating betekent door het medegebruik van de Stichting CPOW. 

Verzoekt het college:  

De zoektocht naar een geschikte locatie voor een semi permanente huisvesting voor obs De 

Bloeiende Perelaar, Forte Kinderopvang en de Stichting CPOW uit te breiden met een extra 

locatie buiten het zoekgebied De Nieuwe Tuinderij Oost. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Fractie BPP.  

 

Toelichting: 

Naast de genoemde overwegingen is de schoolgebondenheid voor leerlingen uit de 

verschillende groepen op korte (loop)afstand van huisvesting een groot goed. Daarnaast 

maakt het halen en brengen op 2 aparte locaties veel onnodige verkeersbewegingen van 

zowel langzaam als overig verkeer. Door vergroting van het verzorgingsgebied als gevolg 

van het aantrekken van leerlingen uit omliggende dorpen en stad, met name voor het 

geboden protestant christelijk onderwijs, zal het daarmee samenhangende gemotoriseerd 

verkeer nog verder gaan toenemen met alle problemen van dien. 

De fractie BBP is van mening dat de beoogde voormalige woningbouwlocatie op of nabij de 

volkstuinen bereikbaar via het Middenpad een verkeersveilige schoolroute kan betekenen. 

De loopafstand tussen de hoofdvestiging van de school en de te realiseren semi 

permanente voorziening voor zowel de basisschool als Forte Kinderopvang en de Stichting 
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CPOW een bijdrage is aan de functionaliteit van de school en een bijdrage aan de 

leefbaarheid in Zuidoostbeemster kan betekenen.  

In de wetenschap dat vestiging van een school nabij een verkeersader (A-7) een afstand 

criterium van 300 meter behoeft. In het onderzoek kan worden meegenomen dat het hier 

een tijdelijke huisvesting betreft en daarmee mogelijk verruiming van de geldende regels 

kan worden bereikt. Ook kan worden geanticipeerd op verlaging van de maximum snelheid 

op de nabijgelegen A-7 van 120 naar 100 KM/ uur medio maart 2020.” 

 

Over de motie is gedebatteerd tussen de heer De Lange, de heer Commandeur, de heer De 

Waal, mevrouw Van Boven, mevrouw De Wit, de heer Groot en wethouder Butter 

Uit het debat blijkt dat de fracties CDA en D66 de motie steunen. De fracties van 

PvdA/GroenLinks en VVD steunen de motie niet.  

Aan het college is gevraagd om aan de raad voor 21 januari 2020 het overzicht te 

verstrekken van de locaties die zijn onderzocht en de resultaten van de onderzoeken. 

Het college heeft de raad ontraden om de motie aan te nemen en aangegeven de motie niet 

kunnen uitvoeren. 

De heer De Lange heeft verzocht de motie in stemming te brengen en heeft gevraagd om 

hoofdelijke stemming.  

De uitslag van de hoofdelijke stemming is: de heer Groot voor, mevrouw Jonk-de Lange 

voor, de heer De Lange voor, mevrouw Langerijs-Groot voor, de heer Schagen voor, de 

heer Vinke tegen, mevrouw De Vries-van Vlierden tegen, de heer De Waal tegen, mevrouw 

De Wit-Hoogervorst tegen, de heer Bakker voor, mevrouw Van Boven tegen, mevrouw 

Bregman-Middelburg voor en de heer Commandeur voor. Dit zijn 8 stemmen voor en 5 

stemmen tegen. De motie is aangenomen. 

 

De vergadering is (na de 1e termijn) van 22.58 tot 23.12 uur en (na de 2e termijn) van 23.33 

tot 23.37 uur geschorst geweest op verzoek van het college. 

 

10. Sluiting. 

 Bij dit agendapunt heeft de voorzitter stil gestaan bij het achterliggende politieke jaar en 

medegedeeld dat zij per 1 april 2020 haar functie neerlegt en dat met een gerust hart doet 

nu de bestuurlijke fusie met Purmerend een nieuwe fase in gaat en om zo ook tijd en ruimte 

te maken voor de invulling van haar eigen toekomst. Aan de raad zal haar ontslagverzoek 

van 11 december 2019 aan zijne Majesteit de Koning in afschrift worden gezonden. 

De voorzitter heeft allen goede kerstdagen en een goed nieuw jaar gewenst en de 

vergadering om 23.48 uur gesloten 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 21 januari 2020. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


