Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster,
gehouden op dinsdag 29 november 2016, aanvang 22.40 uur, in de raadzaal van het
gemeentehuis te Middenbeemster.
Aanwezig:
Mevrouw A.J.M. van Beek
De heer A.B. Visser
De heer M. Bakker
Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg
De heer N.C.M. de Lange
De heer L.J.M. Schagen
De heer A.N. Commandeur
De heer J.C. de Wildt
De heer G.J.M. Groot
De heer H.W.E.Ö. Heijmans
De heer J.W.T. Smit
De heer J.R.P.L. Dings
Mevrouw. M.L. van Boven
Mevrouw E.J. Helder-Pauw

burgemeester, voorzitter
loco-griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA
CDA
D66
D66
D66
PvdA/GroenLinks
VVD
VVD

Mede aanwezig:
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange
Mevrouw A. Zeeman
De heer D.J. Butter

wethouder BPP
wethouder CDA
wethouder VVD

Afwezig met kennisgeving:
De heer H.J. Vinke

PvdA/GroenLinks

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Zij meldt de afwezigheid van de heer Vinke.
Bij loting wordt bepaald, dat mevrouw Bregman-Middelburg in geval van hoofdelijke
stemming het eerst haar stem moet uitbrengen.

2.

Vaststellen van de agenda.
De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.
Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd:
5a. Voorstel voor het versterken van de samenwerking in de Metropool Regio
Amsterdam.
5b. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het beleidsplan Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland 2017-2020.
5c. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het visiedocument van de GGD
Zaanstreek-Waterland.
5d. Voorstel tot het vaststellen van de 1e tussenrapportage over de begroting 2016.
5e. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Appels en perenpad.
5f. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Afvalstoffenheffing Beemster
2016.
5g. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Kwaliteit vergunningverlening,
toezicht en handhaving omgevingsrecht.
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De heer Dings kondigt aan dat zijn fractie niet nu maar in de raadsvergadering van 20
december 2016 zal vragen om de motie vreemd aan de orde van de dag “Beemster
woningen in 2013 gasvrij” op de agenda te plaatsen.
3.

Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2016.
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

5.

A-punten.

5a.

Voorstel voor het versterken van de samenwerking in de Metropool Regio
Amsterdam.
De raad neemt kennis van de brief d.d. 26 oktober 2016 van de voorzitter van de
bestuurlijke regiegroep versterken samenwerking Metropool Regio Amsterdam en het
Convenant en stemt in met het voorstel van de voorzitter van de regiegroep om deel te
nemen aan de versterkte samenwerking in de MRA. De raad neemt kennis van het
besluit van het college hierover.
De raad stemt in met het uitwerken door het college en de raad, op korte termijn, van
de actie “het betrekken van de raad”.
De raad stemt in met reservering vanaf 1 januari 2017 van € 1,50 per inwoner van de
gemeente Beemster voor de financiering van de MRA samenwerking.

5b.

Voorstel tot het geven van een zienswijze op het beleidsplan Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland 2017-2020.
De raad besluit in te stemmen met het concept van dit beleidsplan en de voorgestelde
zienswijze vast te stellen en in brengen.

5c.

Voorstel tot het geven van een zienswijze op het visiedocument van de GGD
Zaanstreek-Waterland.
De raad besluit de voorgestelde zienswijze op dit document vast te stellen en in te
brengen.

5d.

Voorstel tot het vaststellen van de 1e tussenrapportage over de begroting 2016.
De raad besluit:
- in te stemmen met de 1e tussenrapportage over de uitvoering van de
programmabegroting 2016;
- de budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2016 vast
te stellen, conform het totaaloverzicht in de bijlage op pagina 24 van deze
rapportage;
- de mutaties op reserves conform het overzicht op pagina 20 van de rapportage
vast te stellen;
- de onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming voor
- € 127.465 vast te stellen.

5e.

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Appels en perenpad.
De raad besluit
- In te stemmen met de ‘Nota van beantwoording zienswijze Appels en perenpad’ en
deze vast te stellen.
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-

Het bestemmingsplan ‘Appels en perenpad’, als vervat in de bestandenset met de
planidentificatie NL.IMRO.0370.2015Appelsperenpad-VA01, vast te stellen.
Op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen
exploitatieplan vast te stellen.

5f.

Voorstel tot het vaststellen van de verordening Afvalstoffenheffing Beemster
2016.
De raad besluit de Afvalstoffenverordening Beemster 2016 vaststellen onder
gelijktijdige intrekking van de Afvalstoffenverordening Beemster 2009.

5g.

Voorstel tot het vaststellen van de verordening Kwaliteit vergunningverlening,
toezicht en handhaving omgevingsrecht.
De raad besluit de verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht vast te stellen.

6.

Ingekomen stukken.
De raad besluit de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen:
- De brief d.d. 19 oktober 2016 van wethouder Butter inzake een aanpassing van de
P&C cyclus, met het onderliggende aangepaste document P&C cyclus gemeente
Beemster.
- De zienswijze d.d. 31 oktober 2016 van de Stichting Behoud Waterland en
Stichting Beemstergroen op het ontwerp bestemmingsplan Mijzerweg 1a.
- De brief d.d. 2 november 2016 van wethouder Butter inzake de septembercirculaire
gemeentefonds 2016.
- Het jaarverslag 2015 van de Welstandscommissie Beemster.
- De brief d.d. 2 november 2016 van het college met de 1e halfjaarrapportage
informatieveiligheid en privacybescherming 2016.
- De brief d.d. 9 november 2016 van het college met bijlagen over de planologische
procedure voor het volkstuinengebied aan het Noorderpad.
De heer Groot tekent bij het laatste ingekomen stuk aan, aanwezig te zijn geweest bij
de informatieavond en bij de definitieve planvorming benieuwd te zijn hoe het college
omgaan met de geuite bezwaren tegen een recreatieve bestemming voor wat nu
weiland is.

7.

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

8.

Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente
Beemster in algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De heer Dings geeft een uiteenzetting van het agendapunt Vervoersplannen 2018 van
de komende regioraadsvergadering van de SRA (13 december).
De voorzitter deelt mede, dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio een
unaniem besluit heeft genomen over de stemverhoudingen. Dit komt nu naar de
gemeenteraden voor de vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.
De heer Dings stelt dat dit een positieve ontwikkeling is.
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9.

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van D66 inzake de omvang van
de aangekochte gronden Brand, uitleggebied Zuidoostbeemster II.
De voorzitter legt uit waarom dit punt is geagendeerd en geeft hierna het woord aan de
portefeuillehouder. Wethouder Butter meldt dat het college over enkele dagen de
vragen schriftelijk zal beantwoorden. De voorzitter stelt vast, dat dit punt hiermee
doorschuift naar de raadsvergadering van 20 december 2016.

10.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 20 december 2016.
de voorzitter,

de griffier,

A.J.M. van Beek

M. Timmerman
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