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

Beemster, gehouden op dinsdag 22 december 2020 aanvang 23.00 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 23.00 uur geopend en de aanwezigheid van de 

raads- en collegeleden overeenkomstig de bovenstaande lijst vastgesteld. 

Bij loting is bepaald dat mevrouw Langerijs 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 beschikbaar stellen van kredieten voor de uitwerking van 

projecten van het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. 

 4b. Voorstel tot het vaststellen van het plan van aanpak voor de realisatie van een 

Integraal Kind Centrum in plan De Keyser. 

 4c. Voorstel tot het vaststellen van het Klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland 

2021-2024 en Beemster 2021. 

 4d. Voorstel tot het vaststellen van de verordening naamgeving en nummering 

(adressen) Beemster. 

 4e. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening, verbod 

carbidschieten. 

 4f. Voorstel over de rechtmatigheidsverantwoording 2021. 

 4g. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen en tarieventabellen 

voor 2021. 

  

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 1 december 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 beschikbaar stellen van kredieten voor de uitwerking van 

projecten van het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft besloten in 2021 € 45.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve 

“voornemens collegeprogramma” en een budget van € 125.000 beschikbaar te stellen 

ten laste van de algemene reserve voor de volgende projecten: 

- Onderzoek oversteek Purmerenderweg ter hoogte van het Middenpad; 

- Quick-wins groot onderhoud Zuiderweg; 

- Uitwerking motie vrijliggend fietspad Purmerenderweg tussen Rijperweg en 

Oosthuizerweg; 

- Onderzoek agrarische randweg bij de Morgenweg en Hendricus de Goedeweg  

(plan De Keyser); 

en hiervoor de voorgestelde begrotingswijziging vast te stellen. 

 

4b. Voorstel tot het vaststellen van het plan van aanpak voor de realisatie van een 

Integraal Kind Centrum in plan De Keyser 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft besloten het plan van aanpak vast te stellen, met als uitgangspunt dat 

het nog vast te stellen Integraal Huisvestingsplan (onderwijs) voorwaardelijk zal zijn 

voor de verdere planvoorbereiding, een budget van € 150.000 in 2021 beschikbaar te 

stellen voor de voorbereidingsfase ten laste van de algemene reserve en hiervoor de 

begrotingswijziging vast te stellen. 

 

4c. Voorstel tot het vaststellen van het Klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland 

2021-2024 en Beemster 2021. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft de voorgestelde plannen vastgesteld. 

 

4d. Voorstel tot het vaststellen van de verordening naamgeving en nummering 

(adressen) Beemster. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad de voorgestelde verordening vastgesteld. 

 

4e. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening, verbod 

carbidschieten. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft de voorgestelde wijziging van de verordening vastgesteld. 

Dit met de toezegging van de portefeuillehouder dat in januari een wijzigingsvoorstel 

aan te raad wordt gedaan als blijkt, op grond van een nadere juridische toetsing, dat 

door dit verbod ook het gebruik van knalapparaten voor gewasbescherming verboden 

zou zijn. 

4f. Voorstel over de rechtmatigheidsverantwoording 2021. 

 Er geen behoefte aan stemming. 
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De raad heeft besloten het door het college in de commissievergadering van 22 

december 2020 gewijzigde voorstel vast te stellen luidende: 

- Het grensbedrag, te hanteren in de rechtmatigheidsverantwoording over 

verslagjaar 2021, vast te stellen op 1% van de  totale lasten inclusief mutaties in 

de reserves. 

- In te stemmen dat in de bedrijfsvoering paragraaf van de jaarrekening 2021 de 

wettelijke vereiste onderdelen van de rechtmatigheidsverantwoording worden 

vermeld. 

 

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

2021. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft besloten de voorgestelde belastingverordeningen, tarieventabellen en 

begrotingswijziging vast te stellen. 

 

5. Besluitvorming behandeling burgerinitiatief “Nu snel een gezondheidscentrum”. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft besloten het initiatiefvoorstel niet in behandeling te nemen wegens 

strijdigheid met artikel 4, lid 5 van de verordening burgerinitiatief gemeente Beemster 

en hiervoor de bij het voorstel behorende afwijzingsbrief vast te stellen. 

6. Ingekomen stukken. 

 Er geen behoefte aan stemming. 

De raad heeft tot het volgende besloten: 

In handen te stellen van het college voor een reactie naar de raad en de afzender: 

- De brief d.d. 17 november 2020 van Visser en Van Dam, bovenmatige plankosten 

in procedure Hobredenreg 40a. 

Betrekken bij de behandeling in februari van het Plan van Aanpak uitvoering 

dorpspontwikkelingsvisie voor Middenbeemster (ontwikkelstrategie): 

- De mail ingekomen 20 november 2020 van Beemster Gezond, urgentie 

gezondheidscentrum Middenbeemster. 

In handen van het college: 

- De mail d.d. 23 november 2020 van een burger, overlast hangjongeren nabij 

bibliotheek. 

- De mail met bijlagen van 26 november 2020, GreenFields TAD, plan  

Zuiderweg 74. 

Agenderen in de commissie (op verzoek van fractie VVD): 

- De brief d.d.25 november 2020 RKC Purmerend - Beemster, evaluatie 

rekenkameronderzoek dienstverlening. 

Voor advies naar de auditcommissie: 

- De memo d.d. 3 december 2020 van het college, nadere toelichting op de hogere 

Wabo legesinkomsten. 

Voor kennisgeving aangenomen: 

- De brief d.d. 17 november 2020 van het college, start planologische procedure 

Middenweg 84-88. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 20 november 2020 van VrZW en GGD 

coronavirus. 

- De motie gemeente Bergen, zorgen over uitrol 5G. 

- De mail d.d.21 november 2020 van een burger, verzoek tot verbod carbidschieten. 
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- De mail d.d.22 november 2020 actiecomité Raden in Verzet, voortgangs-

rapportage. 

- Herfstbrief 2020 Vereniging voor raadsleden. 

- De mail d.d. 23 november 2020 Meldpunt Rookoverlast, overlast en gezondheids-

risico's door houtkachels. 

- De brief d.d. 23 november 2020 van het college, voortgang revitalisering lnsulinde 

en Bamestra. 

- De brief d.d.24 november 2Q20 van het college, harmonisatie milieutaken OD 

lJmond. 

- De brief d.d. 24 november 2020 van het college, Regionaal actieplan Geweld 

Hoort Nergens Thuis 2020-2021. 

- Impressie themasessie lnformatiesamenleving VNHG 20 november 2020. 

- De brief met bijlage d.d. 25 november 2020 van het college, 1e begrotingswijziging 

2021 Vervoerregio Amsterdam. 

- De motie gemeente Hof van Twente, 500 Vluchteling kinderen in Griekenland. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 27 november 2020 VrZW en GGD coronavirus. 

- De brief d.d. 30 november 2020 van het college, tijdelijke wet maatregelen  

Covid-19. 

- De brief d.d. 1 december 2020 van het college, actualisatie bestemmingsplan 

Buitengebied 2012. 

- De brief d.d. 1 december 2020 van het college, planologische procedure 

bestemmingsplan De Keyser, bouw appartementengebouwen etc. 

- De brief d.d. 2 december 2020 van de provincie Noord-Holland in het kader van 

het preventief toezicht, goedkeuring Turap 1. 

- De mail d.d. 4 december 2020, Platform Gemeenten Digitale Connectiviteit. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief 4 december 2020 van VrZW en GGD coronavirus. 

 

Bij de brief van het college over de planologische procedure bestemmingsplan De 

Keyser, bouw appartementengebouwen etc., heeft de heer Groot opgemerkt 

bezwaren te hebben tegen de hoogte van het gebouw en hierop zal teruggekomen bij 

de behandeling van het bestemmingsplan. 

Bij het in de commissie te agenderen evaluatierapport van de rekenkamercommissie 

over de dienstverlening heeft mevrouw Van Boven aangegeven in het raadspresidium 

te willen spreken over de wijze waarop deze bespreking wordt gedaan in de 

commissie. 

 

7. Mededelingen. 

 De heer De Lange heeft voorgesteld in het raadspresidium te spreken over het 

organiseren van een extra vergadering over de kostensystematiek bij ruimtelijke 

initiatieven (kostenverhaal) zodra de standpunten hierover bekend zijn. Dit gezien de 

discussie en het dilemma van de portefeuillehouder hierover bij behandeling in de 

commissie van de Nota van Uitgangspunten voor de dorpsontwikkelingsvisie van 

Noordbeemster en Westbeemster. De voorzitter heeft geantwoord dat dit punt wordt 

geagendeerd in de eerstkomende vergadering van het raadspresidium. 

 

8. Actuele politieke vragen aan het college. 

 De raad heeft bij motie van 26 november 2019 uitgesproken voorstander te zijn van 

een openstelling voor publiek van de kerktoren van Middenbeemster. Onlangs heeft 

Visit Beemster een voorstel aan de fracties gepresenteerd.  
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Mevrouw Van Boven heeft namens alle fracties hierover de navolgende vragen 

gesteld. 

1. Gaat het college, als afdoening van deze motie, het voorstel van Visit Beemster 

met daarin het verzoek om een financiële bijdrage van € 190.000 voorleggen aan 

de raad? 

2. Is het college het eens met de conclusie dat de motie uit 2019 een gemeentelijke 

financiële bijdrage uitsluit en dat daarmee het voorstel van Visit Beemster niet 

voldoet aan de uitgangspunten? 

3. Is het college voornemens nog nader overleg te voeren met deze initiatiefnemer? 

4. Heeft het college nog andere partijen benaderd en van die andere partijen 

voorstellen gehad met een ondernemersplan voor eigen rekening en risico voor 

openstelling van de kerktoren en zo ja worden die ook aan de raad voorgelegd? 

5. Worden alle risico’s voor de gemeente als eigenaar van de toren afdoende 

ondervangen in eventuele overeenkomsten ter zake. 

De voorzitter heeft namens het college de vragen beantwoord. Ook het college ziet 

graag dat de kerktoren wordt opengesteld voor publiek, voordat Beemster fuseert met 

Purmerend. Maar hiervoor moet recht worden gedaan aan de voorwaarden van de 

motie. Hiernaar wordt onderzoek gedaan waaronder een financiering van het plan in 

de geest van de motie. Het streven is om in februari een voorstel aan de raad te doen. 

 

9. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in besturen van verbonden partijen. 

 De heer De Waal heeft verslag gedaan uit de regioraadsvergadering van 15 december 

van de Vervoerregio Amsterdam. Mevrouw De Vries heeft vanuit het overleg van de 

MRA Raadtafel melding gemaakt van de rapportages van burgemeesters van andere 

gemeenten over de uitvoering en handhaving van de maatregelen ter voorkoming van 

de verspreiding van het coronavirus. De raad heeft hierop aangegeven aan meer 

informatie hierover op dit moment geen behoefte te hebben. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering op 23.30 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 26 januari 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 

 


