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

Beemster, gehouden op dinsdag 16 januari 2021 aanvang 22.40 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 de aanwezigheid van de raads- en collegeleden overeenkomstig 

de bovenstaande lijst vastgesteld en de vergadering om 22.40 uur geopend. 

Bij loting is bepaald dat mevrouw De Wit in geval van hoofdelijke stemming het eerst  

haar stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda zijn als A-punten toegevoegd: 

 4a. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenweg 84-88. 

 4b. Voorstel tot het legaliseren van een paddock op het perceel Volgerweg 70. 

  

Er zijn 2 motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd:  

- door de fracties VVD BPP, PvdA/GroenLinks: Transitiecommissie versterking MRA 

samenwerking.  

- door de fracties VVD, CDA, D66, PvdA/GroenLinks: N243 actieplan geluid. 

De raad heeft de moties toegevoegd aan de agenda als respectievelijk punt 9a en 9b. 

 

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 januari 2021. 

 De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 16 februari 2021                                                                   blz. 2    

 
 

4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenweg 84-88. 

 Er is geen behoefte aan stemming. 

Mevrouw De Wit heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “De fractie VVD heeft 

grote twijfels over de parkeervoorziening bij dit plan. Niettemin vertrouwt de fractie op 

de zorgvuldige beoordeling hiervan door het college en stemt daarom in met het  

voorstel.” 

De raad heeft (met algemene stemmen) besloten dit plan vast te stellen inclusief de 

ambtshalve wijzigingen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

4b. Voorstel tot het legaliseren van een paddock op het perceel Volgerweg 70. 

 Er is geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft (met algemene stemmen) besloten hiervoor een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven, die ter inzage te leggen en als definitief aan te merken als 

tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen worden ingediend. 

 

5. Ingekomen stukken. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft tot het volgende besloten: 

In handen van het college: 

- E-mail 13 januari 2021 actiecomité GoedeSchoolZOB, participatie 

verkeersonderzoek. 

Voor kennisgeving aangenomen: 

Bestuurlijke nieuwsbrief 8 januari 2021 VrZW en GGD coronavirus nr.1. 

- Nieuwsbrief 4 januari 2021 VNHG nr 1. 

- Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht 12 januari 2021 - editie 45. 

- Memo 11 januari 2021 burgemeester Heerschop, vraag over  knalapparaten, 

verbod carbidschieten Apv. 

- Brief 12 januari 2021 college, oordeel provincie Noord-Holland omgevingsrecht 

2020. Brief met bijlage(n). 

- Memo 12 januari 2021 college, beantwoording vraag hoogte herindelingsbijdrage. 

- Brief 12 januari 2021 college, uitvoeringsprogramma 2021 OD IJmond. Brief met 

bijlage(n). 

- Brief 12 januari 2021 college, uitvoeringsprogramma VTH Beemster 2021. Brief 

met bijlage(n). 

- Bestuurlijke nieuwsbrief 15 januari 2021 VrZW en GGD coronavirus nr. 2. 

- Ledenbrief 21-002 15 januari 2021 VNG buitengewone ALV 12 februari 2021. 

- Voortgangsnotitie januari 2021 actiecomité Raden in Verzet. 

- Brief 12 januari 2021, ingekomen 21 januari 2021 MRA, transitie-commissie 

versterking MRA samenwerking. 

- Brief 12 januari 2021 (ingekomen 21 januari 2021) college, inkoop Wmo 

maatvoorzieningen. 

- Memo 21 januari 2021 wethouders Butter en Rotgans, beantwoording technische 

vragen gecombineerde commissie 18 januari 2021. 

- Brief 20 januari 2021 provincie Noord-Holland, verslag bestuurlijk overleg regio 

Zaanstreek-Waterland 7 december 2020. 

- Nieuwsledenbrief 22 januari 2021 VNG coronacrisis nr. 23.  

- Bestuurlijke nieuwsbrief 22 januari 2021 VrZW en GGD coronavirus nr. 3. 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 16 februari 2021                                                                   blz. 3    

 
 

- Ledenbrief 25 januari 2021 VNG Ondersteuning gedupeerde ouders 

kinderopvangtoeslagaffaire 21-004. 

- Nieuwsbrief jeugd 0-4 jaar 25 januari 2021 GGD. 

- Nieuwsbrief jeugd 4-12 jaar 25 januari 2021 GGD. 

- Nieuwsbrief jeugd 12-18 jaar 25 januari 2021 GGD. 

- Nieuwsledenbrief 26 januari 2021 VNG coronacrisis nr. 24. 

- Nieuwsbrief 27 januari 2021 Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland. 

- Voortgangsnotitie 27 januari 2021 Raden in verzet met bijlage. 

- Nieuwsbrief 28 februari 2021 Provincie Noord-Holland, Wonen in Noord-Holland. 

- Brief 26 januari 2021 college, regionale uitgangspuntennotitie jeugdhulp met 

bijlage (notitie zelf) 

- Nieuwsbrief 28 januari 2021 Omgevingsdienst IJmond. 

- Brief Raad van State 26 januari 2021, beroep ingesteld tegen bestemmingsplan 

Jisperweg 28 en 30.  

- Memo 26 januari 2021, nr. 1541046, burgemeester Heerschop en wethouder 

Dings, voortgang Allen voor Een (traject Zorg en Veiligheid). 

- Nieuwsledenbrief 29 januari 2021 VNG, bekendmaking ontbreken 

tegenkandidaten voor VNG bestuur en commissies 21-008. 

- Motie binnengekomen 29 januari. d.d. 19 januari 2021 gemeente Hof van Twente 

over Huishoudelijke Ondersteuning. 

- Ledenbrief 29 januari 2021 VNG, Omnichannelstrategie en wets-voorstel Wet 

modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 21-007. 

- Bestuurlijke nieuwsbrief 29 januari 2021 VrZW en GGD coronavirus nr. 04. 

- Raadsledennieuwsbrief 29 januari 2021 VNG. 

- Brief 28 januari 2021 burgemeester Heerschop, voortgang proces huisstijl vlag en 

wapen nieuwe gemeente. 

 

6. Mededelingen. 

 De voorzitter heeft mededeling gedaan van het plotseling overlijden van de heer Khoe, 

raadslid van de gemeente Purmerend voor de fractie PvdA. 

  

7. Actuele politieke vragen aan het college. 

 De heer De Lange heeft gevraagd: “Is het college bereid om voor 9 maart 2021 een 

quick scan te laten uitvoeren waaruit blijkt of de bouw van een Knarrenhof op het 

Tobias de Coeneplein wel of niet te realiseren is qua benodigde oppervlakte, naast de 

school en een gezondheidscentrum in dit gebied.”  

Wethouder Zeeman heeft geantwoord dat het college deze quick scan niet zal 

uitvoeren. Dit wordt onderzocht in het kader van de ontwikkelstrategie.  

 

8. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in besturen van verbonden partijen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

9. Moties vreemd aan de orde van de dag. 

  

9a. Motie Transitiecommissie versterking MRA samenwerking. 

 De motie is ingediend door de fracties VVD, BPP en PvdA/GroenLinks.  

De motie is aan het verslag gehecht en wordt geacht hiervan deel uit te maken. 

De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw De Vries, de heer De Lange, de heer 

Vinke, de heer Commandeur, de heer Groot en burgemeester Heerschop. 
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Burgemeester Heerschop heeft voorgesteld om over deze ontwikkeling eerst te 

spreken tussen de raden van Beemster en Purmerend voor het bepalen van een 

gezamenlijke standpunt, mede tegen de achtergrond van de komende fusie.  

De fracties staan positief tegenover dit voorstel maar voor de fracties VVD, BPP, 

PvdA/GroenLinks vormt dit geen  aanleiding om de motie in te trekken. De fracties wil 

en/en doen. De fractie CDA steunt de motie. De fractie D66 heeft twijfels over de 

effectiviteit van de motie maar steunt die. 

 

Besluitvorming: 

Er is geen behoefte aan stemming over de motie. De raad heeft motie met algemene 

stemmen aangenomen. 

9b. Motie N243, actieplan geluid. 

 De motie is ingediend door de fracties VVD, CDA, D66 en PvdA/GroenLinks.  

De motie is aan het verslag gehecht en wordt geacht hiervan deel uit te maken. 

De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw De Wit, de heer De Lange, de heer 

Commandeur, de heer Groot, de heer Vinke, wethouder Butter en wethouder Zeeman. 

Wethouder Butter heeft aangegeven dat het te laat is om een weg op te voeren in dit 

actieplan nu het plan reeds is vastgesteld door de provincie. De eerstvolgende 

mogelijkheid hiervoor is in 2022. De heer De Lange opteert voor een herziening van 

het bestemmingsplan. De fractie VVD wil weten voor wie zijn rekening de kosten van 

de aanleg van stil asfalt komt als dit in het bestemmingsplan wordt voorgeschreven, 

de fractie CDA wens te komen tot een herziening van het bestemmingsplan, de fractie 

D66 heeft het college om nadere informatie over een bestemmingsplan herziening 

gevraagd, de fractie PvdA/GroenLinks wacht een eventueel voorstel af. Wethouder 

Zeeman heeft aangegeven dat bij de provincie is gepleit voor de aanleg van stil asfalt 

maar dat de provincie daartoe niet wil overgaan. Als de gemeente de kosten hiervan 

voor eigen rekening zou nemen werpt dit misschien een ander licht op de zaak. 

De fractie BPP steunt de motie en wenst met de andere fracties in overleg te komen 

over de vraag wat de snelste route is om te komen tot de aanleg van stil asfalt. 

 

Besluitvorming: 

Er is geen behoefte aan stemming over de motie. De raad heeft motie met algemene 

stemmen aangenomen. 

 

10. Sluiting vergadering. 

 De voorzitter heeft de vergadering op 23.43 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 9 maart 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 

 


