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

Beemster, gehouden op dinsdag 20 april 2021 aanvang 22.50 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 22.50 uur geopend. 

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

haar stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De raad heeft aan de agenda de navolgende A-punten toegevoegd: 

 4b. Voorstel tot het beschikbaar stellen van krediet voor het herstel van de gevel van 

MFC De Boomgaard. 

 4c. Voorstel tot het geven een zienswijze op de kadernota 2022 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 4d. Voorstel tot het vaststellen van de reactie op het verzoek van de provincie 

Noord-Holland om te komen tot een perspectief op samenwerking in de regio 

Zaanstreek-Waterland. 

 4e. Voorstel tot het vaststellen van de reactie op het voorstel van de 

transitiecommissie MRA voor de versteviging van de MRA samenwerking. 

  

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd: 

- door de fractie BPP, status gemeentewapen Beemster per 1 januari 2022. 

De motie is ingediend en toegevoegd aan de agenda als agendapunt 10. 

 

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2021. 

 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 benoemen van de voorzitter van de rekenkamercommissie 

Purmerend en Beemster. 

 De raad heeft bij acclamatie besloten mevrouw M.C. Zewuster per 1 mei 2021 te 

benoemen tot voorzitter van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. 

De voorzitter heeft de vertrekkend voorzitter, de heer A. Bell, namens de 

gemeenteraad bedankt voor zijn inzit gedurende 12 jaar als voorzitter van de 

commissie. 

 

4b. Voorstel tot het beschikbaar stellen van krediet voor het herstel van de gevel 

van MFC De Boomgaard. 

 Er is geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft besloten voor dit werk een aanvullend krediet van € 635.000 

beschikbaar te stellen, de kapitaallasten hiervan te dekken uit de begrotingsruimte, 

hiervoor de voorgestelde begrotingswijziging vast te stellen en de kosten van de oude 

gevel voor een bedrag van € 258.000 af te boeken ten laste van de algemene reserve. 

 

4c. Voorstel tot het geven een zienswijze op de kadernota 2022 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 Er is geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft de voorgestelde positieve zienswijze vastgesteld en besloten de 

financiële consequenties te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2022. 

 

4d. Voorstel tot het vaststellen van de reactie op het verzoek van de provincie 

Noord-Holland om te komen tot een perspectief op samenwerking in de regio 

Zaanstreek-Waterland. 

 Er is geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft de gezamenlijke reactiebrief van de gemeenteraden van Beemster en 

Purmerend vastgesteld en besloten die zo te versturen aan de provincie. 

  

4e. Voorstel tot het vaststellen van de reactie op het voorstel van de 

transitiecommissie MRA voor de versteviging van de MRA samenwerking. 

 De voorzitter heef aangegeven dat de fractie VVD en PvdA/GroenLinks een 

tekstvoorstel zullen doen aan de gemeenteraad die wordt behandeld in de commissie- 

en raadsvergadering van 18 mei en, bij vaststelling hiervan, wordt nagezonden aan de 

transitiecommissie. Met inachtneming van deze procesafspraak heeft de voorzitter het 

voorstel in stemming gebracht.  

Er is geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft ingestemd met de voorgestelde gezamenlijk reactie van de 8 

gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland op dit voorstel. 

5. B-punt: Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Oosthuizerweg 72. 

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

Commandeur, de heer De Waal, de heer Groot en wethouder Zeeman. 
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Mevrouw De Wit heeft verzocht om de gewenste duiding van de nadelen van wonen, 

werken en recreëren in een agrarisch productiegebied te regelen in de komende 

partiele herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Wethouder 

Zeeman heeft aangegeven dat in die procedure hierover verder kan worden 

gesproken. 

 

Besluitvorming 

Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming, de stemming kan fractiegewijs. 

De heer De Lange heeft namens zijn fractie de navolgende stemverklaring afgelegd: 

“De fractie BPP stemt tegen het voorstel. Het voorstel heeft voor de openheid van het 

productiegebied in het algemeen, absoluut geen meerwaarde. De discussie over dit 

onderwerp moet eerst worden gevoerd bij de actualisering van het bestemmingsplan 

voor het buitengebied zoals nu op de agenda. Die discussie moet uitwijzen hoe op 

een goede manier hier uitgekomen kan worden.” 

Voor stemmen de fracties VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA. Tegen stemt de 

fractie BPP. 

De raad heeft hiermee besloten met inachtneming van de 'Nota van zienswijzen’ de 

door indieners naar voren gebrachte zienswijze ontvankelijk en ongegrond te 

verklaren, het bestemmingsplan ‘Oosthuizerweg 72’ (ID-code: 

NL.IMRO.0370.2020BPOosthuizwg72-VA01) bestaande uit toelichting, regels en 

verbeelding langs elektronische weg en in analoge vorm gewijzigd vast te stellen, en 

op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen 

exploitatieplan vast te stellen. 

 

6. Ingekomen stukken. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft tot het volgende besloten: 

 

Agenderen voor bespreking in de commissie 

- Brief 23 maart 2021 college met bijlage, kostenverhaal ambtelijke inzet bij 

agrarische bouwplannen (geagendeerd op voorstel van het raadspresidium). 

- Brief 30 maart 2021 registratienummer 1544601 Green Fields TAD B.V., 

woningbouwproject Zuiderweg 74 Zuidoostbeemster (geagendeerd op verzoek 

van de fractie BPP, mevrouw Jonk). 

 

Voor kennisgeving aangenomen: 

- Brief 16 maart 2021 inwoner, saneringsplan Bamestraweg 

- Brief 16 maart 2021 college, samenwerkingsafspraken en subsidieregeling 

doorstroming senioren ZW, met bijlagen.  

- Brief 17 maart 2021 provincie NH, goedkeuring begroting 2021. 

- Mail 18 maart 2021 Vereniging Eigen Huis inzake de Regionale Energie Strategie. 

- Brief 16 maart 2021 college, uitvoering motie bomenplan. 

- Motie gemeente Eindhoven, minimumloon naar € 14. 

- Nieuwsbrief 19 maart 2021 Visie van Beemster, nr. 18. 

- Bestuurlijke nieuwsbrief 19 maart 2021 Veiligheidsregio ZW en GGD ZW, 

coronavirus nr. 11 met bijlage.  

- Brief 16 maart 2021, ingekomen 19 maart 2021 college, actualisatie Tijdelijke 

Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 

- Ledenbrief 25 maart 2021 VNG, actualisatie VNG Model Afvalstoffenverordening 

nr 21-021. 
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- Raadsledenbrief 25 maart 2021 VNG, Raad op Zaterdag, webinars, podcasts, 

nieuws. 

- Brief 23 maart 2021 college, kadernota 2022 OD IJmond met bijlage.  

- Mail 24 maart 2021 Stichting Leven met de Aarde. 

- Motie gemeente Roerdalen, Huishoudelijke hulp Wmo. 

- Brief 23 maart 2021 wethouders Butter en Tijmstra, stand van zaken 

aanpassingen A7A8, corridorstudie. 

- Nieuwsledenbrief 25 maart 2021 VNG, coronacrisis nr. 28. 

- Informatiebrief 5 maart 2021 MRA, Verstedelijkingsstrategie MRA. 

- Brief 23 maart 2021 colleges Beemster en Purmerend, huisstijllogo nieuwe 

gemeente. 

- Bestuurlijke nieuwsbrief 26 maart 2021 Veiligheidsregio ZW en GGD ZW, 

coronavirus nr. 12. 

- Ledenbrief 26 maart 2021 VNG, ledenraadpleging onderhandelaars-akkoord ‘cao 

Aan de slag’ nr.  21-020. 

- Uitnodiging bijeenkomst MRA Raadstafel 13 april 2021  

- Nieuwsbrief 29 maart 2021 OD IJmond. 

- Nieuwsbrief 30 maart 2021 Wooncompagnie. 

- Nieuwsbrief 30 maart 2021 Vervoerregio Amsterdam. 

- Jaaroverzicht Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2020 in beeld. 

- Brief 30 maart 2021 provincie Noord-Holland, goedkeuring begrotingswijzigingen. 

- Brief 31 maart 2021 MRA, Verstedelijkingsconcept 2030-2050 MRA  met bijlage.  

- Motie gemeente Dinkelland, borstonderzoek vrouwen met bijlagen.  

- Nieuwsbrief 1 april 2021, tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang 

Zuidoostbeemster, nr. 09. 

- Mail 19 maart 2021 MRA, planning behandeling voorstel versteviging MRA 

samenwerking. 

- Bestuurlijke nieuwsbrief 2 april 2021 Veiligheidsregio Z-W en GGD Z-W, 

coronavirus, nr. 13. 

 

7. Mededelingen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt 

 

8. Actuele politieke vragen aan het college. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt 

 

9. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in besturen van verbonden partijen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt 

 

10. Motie vreemd aan de orde van de dag, status gemeentewapen Beemster per  

1 januari 2022. 

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

 

De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Lange, de heer Vinke, de heer 

Commandeur, de heer Groot, mevrouw De Wit en burgemeester Heerschop. 

Er is brede steun voor de motie. Er is gesproken over het gemeentewapen en het 

gebruikswapen. Deze discussie heeft de fractie BPP aanleiding gegeven om de motie 

te wijzigen. Bij het verzoek aan het college is bij de punten 1 en 3 het woord 

gemeentewapen gewijzigd in gebruikswapen. 
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Besluitvorming: 

Er is geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft de gewijzigde motie met algemene stemmen aangenomen. 

 

11. Sluiting vergadering. 

 De voorzitter heeft de vergadering op 23.53 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 19 mei 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 

 


