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

Beemster, gehouden op dinsdag 1 december 2020 aanvang 22.51 uur. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw H.C. Heerschop 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 22.51 uur geopend en de aanwezigheid van de 

raads- en collegeleden overeenkomstig de bovenstaande lijst vastgesteld. 

Bij loting is bepaald dat de heer Commandeur 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 vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30. 

 4b. Voorstel tot het vaststellen van de verordening amateurkunst Beemster 2021. 

 4c. Voorstel tot het wijzigen van de algemene subsidieverordening Beemster 2014. 

 4d. Voorstel om in te stemmen met de fusie van OPSO – SPOOR. 

 4e. Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening Regeling Reductie 

Energiegebruik. 

 4f. Voorstel tot het vaststellen van de tweede tussenrapportage / begrotings-

bijstelling 2020. 

  

De fractie BPP heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd: 

behoud Verkeer Regel Installaties. De voorzitter heeft vastgesteld dat die als 

ingediend moet worden beschouwd. Deze motie is als agendapunt 9 aan de agenda 

toegevoegd.  

  

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2020. 

 De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

 

4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft besloten tot de voorgestelde aanpassingen van het plan ten opzichte 

van het ontwerpbestemmingsplan, het bestemmingsplan zo gewijzigd vast te stellen 

en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

4b. Voorstel tot het vaststellen van de verordening amateurkunst Beemster 2021. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft de verordening amateurkunst Beemster 2021 vastgesteld. 

  

4c. Voorstel tot het wijzigen van de algemene subsidieverordening Beemster 2014. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft de voorgestelde wijziging van de algemene subsidieverordening 

Beemster 2014 vastgesteld. 

  

4d. Voorstel om in te stemmen met de fusie van OPSO – SPOOR. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft ingestemd met deze fusie en de nieuwe statuten goedgekeurd. 

 

4e. Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening Regeling Reductie 

Energiegebruik. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft de subsidieverordening Regeling Reductie Energiegebruik vastgesteld. 

 

4f. Voorstel tot het vaststellen van de tweede tussenrapportage / begrotings-

bijstelling 2020. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de programma-

begroting 2020 vastgesteld en daarmee besloten de budgetwijzigingen en de baten en 

lasten van de programmabegroting 2020 vast te stellen conform het totaaloverzicht 

per programma, de mutaties op reserves conform het overzicht opgenomen in het 

hoofdstuk resultaatbestemming vast te stellen en de toevoeging aan de algemene 

reserve van het verwachte resultaat na bestemming vast te stellen op een bedrag van 

€ 4.135.903. 

 

5. Ingekomen stukken. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft tot het volgende besloten: 

In handen te stellen van het college: 

- De nieuwsbrief d.d. 29 oktober 2020 van het bureau Discriminatiezaken 

Zaanstreek-Waterland, lancering Mensenrechtenvlag. 

- De mail d.d. 5 november 2020 van een burger, oproep plaatsen van een 

prullenbak bij de supermarkt in Middenbeemster. 
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Voor advies naar het college: 

- De mail d.d. 1 november 2020 van een burger, vraag om beleid voor Tiny Houses. 

Kennis van nemen en geen opmerkingen maken: 

- De brief d.d. 30 oktober 2020 van het college, lokale compensatiemaatregelen 

ondernemers. 

Kennis van nemen en betrekken bij themabijeenkomst van 8 december 2020 (dit op 

verzoek van de fractie BPP): 

- De brief d.d. 3 november 2020 (ingekomen 10 november 2020) van het college 

met de bijlage beantwoording vragen fractie BPP, specialistische jeugdhulp in 

Zaanstreek-Waterland. 

Voor kennisgeving aangenomen: 

- De brief d.d. 20 oktober 2020 van het college, voorlopige resultaten inspraak 

nieuwe woonruimteverdeling regio. 

- De memo d.d. 29 oktober 2020 van wethouder Zeeman met bijlagen, besluit 

college tijdelijke huisvesting basisscholen en kinderopvang Zuidoostbeemster. 

- Het gladheidbestrijdingsplan 2020-2021 met aanbiedingsbrief van het college d.d. 

27 oktober 2020 

- De memo d.d. 27 oktober 2020 van het college, samenvatting septembercirculaire 

en (financiële) gevolgen coronavirus. 

- De memo d.d. 28 oktober 2020 van wethouder Dings, nieuw beleid schuldhulp-

verlening. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 30 oktober 2020 van VrZW, GGD coronavirus. 

- De brief d.d. 4 november 2020 van Milieudefensie inzake de Transitievisie warmte 

en biomassa installaties. 

- De mailing d.d. 5 november 2020 van de Raad voor het Openbaar Bestuur, advies 

Goede ondersteuning sterke democratie. 

- De memo d.d. 5 november 2020 van wethouder Dings, verordening beslistermijn 

schuldhulpverlening. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 6 november 2020 van VrZW, GGD coronavirus. 

- De motie van de gemeente Montferland, huishoudelijke ondersteuning. 

- De brief d.d. 11 november 2020 van het college met bijlagen, overdracht 

bodemtaken van provincie naar gemeente. 

- De mail d.d. 11 november 2020 van Beroeps Organisatie kunstenaars, open brief 

aan de wethouders kunst en cultuur. 

- De brief d.d. 11 november 2020 van het college, overzicht van de aan de provincie 

verstrekte informatie in het kader van het interbestuurlijk toezicht 2019. 

- De memo d.d. 12 november 2020 van wethouder Zeeman, beantwoording vraag 

voortgang gesprekken met agrarische ondernemers. 

- De brief d.d. 12 november 2020 van de commissie Binnenlandse zaken van de 

Tweede Kamer, behandeling wetsvoorstel herindeling Beemster-Purmerend. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 13 november 2020 van VrZW, GGD coronavirus. 

 

6. Mededelingen. 

 De voorzitter heeft medegedeeld dat de verspreiding van de zogenaamde “Beemster 

mondkapjes” niet wordt gedaan vanuit het gemeentehuis maar op andere wijze. Dit is 

anders dan eerder was gemeld bij de raad. 

 

7. Actuele politieke vragen aan het college. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
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8. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in besturen van verbonden partijen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

9. Motie vreemd aan de orde: Behoud Verkeer Regel Installaties. 

 De heer De Lange heeft het dictum van de motie voorgelezen de motie toegelicht. 

 

De motie luidt: 

“De raad van Beemster in vergadering bijeen op 1 december 2020,  

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

Constateert dat: 

- In de lijst van toezeggingen over het onderwerp wegenoverdracht het navolgende 

per 11 februari 2020 is opgenomen: De ingebrachte punten tijdens de commissie-

vergadering van 11 februari 2020 in te brengen bij bespreking inventariserend 

onderzoek overdracht wegen van HHNK naar gemeenten. 

- In de periode daarna er geen enkele voortgangsrapportage of mededeling is 

gedaan vanuit de regionale werkgroep die daarvoor is ingesteld. 

Overwegende dat:  

- De uitkomsten van het regio overleg vermoedelijk nog langere tijd op zich laten 

wachten door “gemankeerde” overleggen. 

- De algehele materie “overdracht wegen” onderdeel wordt van de nieuwe 

gemeente Purmerend na de fusie met Beemster op 1 januari 2022. 

- In de historische context de kruispunten Hobrederweg- Middenweg en Jisperweg- 

Rijperweg in de gemeente Beemster als hoogst onveilig kunnen worden gezien. 

- Dat de huidige VRi’s op beide kruispunten voorzien in een hoge mate van 

verkeersveiligheid. 

Verzoekt het College: 

1. In de overleggen met de gemeente Purmerend de genoemde VRi’s onderdeel te 

laten zijn van het Verkeersveiligheidsplan in de nieuw te vormen gemeente na  

1 januari 2022. 

2. In de overleggen met de regio werkgroep te bevorderen dat genoemde VRi’s in 

stand worden gehouden ten behoeven van de verkeersveiligheid. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie BPP. 

 

Toelichting op de motie 

Deze motie is ingegeven door onduidelijkheden en het ontbreken van rapportages die 

de raad informeren over wat de stand van zaken rond de overdracht van wegen 

betreft. De VRi’s zijn daar in niet de enige aandachtspunten. Van belang is het 

functioneren van de installaties die bij gedeeltelijke uitval geen onduidelijke situaties 

mogen veroorzaken. Het verschil in uitvoering van de “hoofdrijbanen” Rijperweg en 

Middenweg, roept vragen op. Het verschil is dat de VRi Rijperweg uitgevoerd is met 

een rechteraanduiding en een boven de rijbaan aanwezig signaal. Bij de Middenweg 

is dit beperkt tot een rechter in de berm staand meubilair met aanduiding. De reden 

van dit verschil is volkomen onduidelijk. Opgemerkt mag verder dat de VRi 

Middenweg- Hobrederweg vanaf het westen gezien verwarrend is door belemmering 

bebording. Naast de VRi”s  in het dossier overdracht wegen zijn bermen, bomen, 

waterlopen en wegmeubilair ook belangrijke aandachtspunten. Bij de actualisering 

Bestemmingplan Buitengebied 2012 zal dit dossier ook aandacht behoeven doordat 

waterlopen ook onderdeel uitmaken van het overdracht dossier.” 
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De sprekers over de motie waren de heer De Lange, de heer Groot, de heer 

Commandeur, mevrouw Van Boven, de heer De Waal en wethouder Butter. 

Wethouder Butter deelt de opvatting dat de VRi’s behouden moeten blijven in het 

belang van de verkeersveiligheid. Dat is ook het beleid en om die reden is de motie 

overbodig. De fracties D66 en PvdA/GroenLinks steunen de motie (met de 

kanttekening van fractie PvdA/GroenLinks dat de toelichting niet in relatie staat tot het 

dictum). De fracties CDA en VVD vinden de motie overbodig. 

 

Over de motie is gestemd. De heer Commandeur heeft tegen de motie gestemd, de 

andere leden hebben voor de motie gestemd.  

Mevrouw De Vries en mevrouw De Wit hebben hierbij als stemverklaring afgelegd: 

“Stemt voor de motie, verwacht dat die niet nodig is maar ook geen kwaad kan”. 

 

De raad heeft de motie aangenomen.  

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering op 23.16 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 22 december 2020. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 

 


