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1 RC 6 In het  voorstel staat een naam genoemd. (blz 3). Volgens 

ons is afgesproken dat namen niet meer genoemd mogen 

worden in dit soort voorstellen. 

 

Uw constatering klopt en dit is gecorrigeerd in het voorstel.  

2 RC 6 Wie bedenkt dat een juridisch traject enige jaren gaat 

duren? 

 

Een privaatrechtelijk juridisch traject over eigendom neemt 

over het algemeen veel tijd in beslag. Voordat een zaak ‘op 

de rol’ komt  kan dat langer dan een jaar duren. 

 

3 RC 6 Waarom gaat u niet over tot een voorlopige 

voorzieningsprocedure? 

 

Primair is er geen spoedeisendheid. Daarnaast betreft het 

bij eigendom /  verkrijgende verjaring een privaatrechtelijke 

aangelegenheid waardoor de gemeente als een gewone 

rechtspersoon wordt gezien. 

 

4 RC 6 Het is voor ons niet duidelijk genoeg waarom er geen 

subsidie aangevraagd kan worden voor de aanpassingen 

van de haltes in MB. Wilt u dit verder uitleggen? 

 

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) hecht aan een 

toekomst vaste R-Net verbinding met een bediening in 

zowel Middenbeemster als Zuidoostbeemster, conform het 

Vervoersplan 2018 van de concessie Waterland. De 

realisatie van toegankelijke haltes is hier onderdeel van.  

Zowel Middenbeemster als Zuidoostbeemster zijn  

kernlocaties en onlosmakelijk onderdeel van R-Net lijn 305 

en hierdoor ook aan en met elkaar gelieerd. Het ontbreken 

van een van deze locaties als opstap/uitstaplocatie doet 

afbreuk aan de robuustheid en toekomstvastheid van de 

verbinding. Om de redenen verbindt de VRA de subsidie 

van beide halteparen aan elkaar. Onderdeel van de 

toekenning van de subsidie zijn het nemen van  

onomkeerbare besluiten (verkeersbesluiten) dan wel het 

voornemen deze te nemen die leiden tot het realiseren van 
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de haltes voor beide kernlocaties (Middenbeemster en 

Zuidoostbeemster). Dit besluit is voor Middenbeemster 

reeds genomen. Echter omdat het traject om te komen tot 

een tijdelijke alternatieve locatie in Zuidoostbeemster 

vergaande afstemming vereist waarbij ook juridische 

aspecten meegenomen moeten worden, heeft het college 

dit besluit voor het haltepaar in Zuidoostbeemster nog niet 

kunnen nemen. De gemeente is in gesprek met de VRA 

over locaties voor een tijdelijke halte en op welke wijze we 

overeenstemming kunnen bereiken over de voorwaarden 

en condities waaronder dit besluit genomen kan worden. 

 

5 RC 8 In het normenkader staan de DVO’s niet opgenomen. Is dit 

een gebrek in het normenkader?  

 

Het normenkader is een overzicht van de lokale wet- en 

regelgeving met bepalingen voor financiële 

beheershandelingen. De DVO’s zijn geen wet- of 

regelgeving maar overeenkomsten tussen de gemeenten 

Purmerend en Beemster voor de uitvoering van de 

ambtelijke samenwerking. 

 

6 RC 10 Onderaan de website van Waardevol Beemster staat: 

Waardevol Beemster is een initiatief van inwoners en wordt 

ondersteund door de gemeente Beemster. Is het mogelijk 

uit te leggen hoe u dit initiatief door de inwoners is/heeft 

georganiseerd?  

 

In september 2018 heeft de gemeente aan alle 

Beemsterlingen een oproep gedaan om zich aan te melden 

als ambassadeur voor een Waardevol Beemster. 

Vierendertig inwoners uit de Beemster hebben zich 

opgegeven voor de startbijeenkomst op 31 oktober en 

uiteindelijk hebben veertien bewoners zich opgegeven als 

ambassadeur en zijn samen op de foto gegaan.  

 

Zij zijn degenen die de boer op gaan om de waarden van 

Beemster op te halen ondersteund door de gemeente. Zij 

doen dat ook door gesprekken aan te gaan bij buurt- en 

sportverenigingen en bijvoorbeeld een presentatie te geven 

op een basisschool. 
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Om de waarden echt van inwoners te laten zijn, is ervoor 

gekozen om inwoners te vragen om boegbeeld van het 

ophaaltraject te zijn. Inwoners onder elkaar praten 

makkelijk en dat blijkt ook uit de positieve reacties van de 

ambassadeurs. Uiteraard heeft de gemeente Beemster in 

samenwerking met Devani deze opzet ontwikkeld en 

faciliteren we de ambassadeurs met middelen waaronder 

de kaartjes, tekeningen, activiteiten zoals de On-Tour en 

de website waardevolbeemster.nl.  

 

7 Raad 5 Ingekomen stukken, stuk 8, Digitale Beemster 

erfgoedkaart.  

1. Waar kunnen wij deze in de begroting terugvinden?  

2. Voert u hiermee een wettelijke taak uit? 

3. Wat zijn verwachte kosten van dit project en de 

verwachte structurele kosten. 

4. Hoeveel bezoekers van de website verwacht u? 

 

1. Met de verwijzing naar de begroting is bedoeld dat met 

de kosten hiervan rekening is gehouden in de 

begroting. In de begroting is hier niet inhoudelijk op 

ingegaan. 

2. De landelijke wetgeving op het  gebied van ruimtelijke 

ordening schrijft voor dat bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen, de gemeente beschrijft op welke wijze 

met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 

waarden en in de grond aanwezige of te verwachten 

monumenten rekening is gehouden. Om aan deze 

verplichting te kunnen voldoen, is het van belang dat 

deze waarden op eenvoudige wijze kenbaar zijn. In de 

huidige situatie is dit niet het geval. Het rekening 

houden met deze waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen 

wordt hierdoor bemoeilijkt. Bovendien, als in 2021 de 

Omgevingswet in werking is getreden, wordt het bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen verplicht om ook de 

omgeving van een monument hierbij te betrekken. Dan 

is het zeer wenselijk om de monumenten goed in kaart 

te hebben om zo te kunnen zien wat de omgeving van 

het monument is.  

3. Naast ambtelijke uren zal er beperkt gebruik gemaakt 

moeten worden van externe bedrijven, bijvoorbeeld 
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voor het digitaliseren van de archeologische 

waardenkaart.  Deze kosten – circa € 4.000 -  worden 

gedekt uit het budget Onderzoekskosten en advisering 

kostenplaats Structuur- en bestemmingsplannen. De 

structurele kosten zijn marginaal en worden 

meegenomen in de begroting van volgende jaren 

4. Het aantal te verwachten bezoekers is vrijwel niet in te 

schatten. Er zijn geen ervaringscijfers beschikbaar van 

eenzelfde website die met de nog op te zetten site te 

vergelijken is. 

 

8 Raad 3 Besluitenlijst raadsvergadering 6 november 2018 

 

De fractie BPP gaat niet akkoord met de besluitenlijst zoals 

voorligt. 

Bij agendapunt 11 “Vaststelling Programmabegroting 2019-

2022” heeft BPP bij monde van de fractievoorzitter 

aangekondigd met een stemverklaring te komen inzake de 

2 geamendeerde onderdelen van de begroting. Daarbij is 

gezegd dat BPP instemt met de begroting behoudens de 

geamendeerde onderwerpen. 

Vervolgens brengt de raadsvoorzitter de geamendeerde 

programmabegroting in stemming met de mededeling dat 

bij een geamendeerde begroting slechts voor of tegen kan 

worden gestemd. 

Dit is o.i. een verkeerde voorstelling van zaken, de 

begroting kan in zijn geheel of op onderdelen worden 

afgewezen / aangenomen en dit vindt plaats met een 

stemverklaring. 

De BPP was voornemens in te stemmen met de niet 

geamendeerde/ oorspronkelijke Programmabegroting. 

Door de mededeling van de raadsvoorzitter kon de fractie 

BPP niet instemmen. 

Het besluitvormingsproces bij dit agendapunt is goed 

verlopen.  

Over een in stemming gebracht raadsvoorstel kan alleen 

voor of tegen worden gestemd. Er kan dus niet deels voor 

en deels tegen een voorstel worden gestemd. 

Met een stemverklaring kan worden toegelicht waarom 

voor of tegen wordt gestemd. 

 

In de vergadering van 6 november is de 

programmabegroting bij meerderheid door de raad 

geamendeerd en is daarom het geamendeerde voorstel in 

stemming gebracht. Met het geamendeerde voorstel is het 

oorspronkelijk voorstel van tafel. 
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Vraag: hoe gaat de raadsvoorzitter deze omissie herstellen 

zodat BPP alsnog kan instemmen met de 

programmabegroting behoudens de geamendeerde 

onderwerpen? 

 

 


