Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster,
gehouden op dinsdag 28 mei 2019 aanvang 22.42 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis te Middenbeemster.
Aanwezig:
Mevrouw A.J.M. van Beek
De heer M. Timmerman
De heer M. Bakker
Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange
De heer N.C.M. de Lange
Mevrouw R.M. Langerijs-Groot
De heer L.J.M. Schagen
De heer A.N. Commandeur
De heer G.J.M. Groot
De heer H.J. Vinke
De heer P.C. de Waal
Mevrouw M.L. van Boven
Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden
Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

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

Mede aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings
Mevrouw A. Zeeman

wethouder PvdA/GroenLinks
wethouder CDA

Afwezig met kennisgeving:
De heer D.J. Butter

wethouder VVD

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid met kennisgeving van
wethouder Butter. Bij loting wordt bepaald dat de heer Schagen in geval van hoofdelijke
stemming het eerst zijn stem moet uitbrengen.

2.

Vaststellen van de agenda.
Aan de agenda worden als A-punten toegevoegd:
4b. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan
Volkstuinen Noorderpad c.a. en tot het niet vaststellen van dit plan.
4c. Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het opstellen van een
dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster en het beschikbaar stellen van een
krediet hiervoor.
4d. Voorstel tot het vaststellen van een krediet voor de uitvoering van het plan van
aanpak Omgevingsplan landelijk gebied Beemster.
4e. Voorstel voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland en
het beschikbaar stellen van de hiervoor gereserveerde voormalige SRA-gelden.
4f. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de Akte van Oprichting voor de
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
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Aan de agenda wordt als B-punt toegevoegd:
5.
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de begroting 2020 van
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
Door de toevoeging van dit B-punt aan de agenda worden de hierop volgende
agendapunten vernummerd.
De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast.
Agendapunt 5 wordt voorgezeten door de plv. raadsvoorzitter, de heer De Lange,
omdat burgemeester Van Beek portefeuillehouder is bij dit voorstel.
3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 7 mei 2019.
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van onderwerpen waarover in deze
vergadering is besloten.

4.

Behandeling A-punten.

4a.

Bekrachtigen of opheffen geheimhouding over documenten waar geheimhouding
op berust.
De raad besluit de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen over de bij brief van 9 mei
2019 aan de raads- en commissieleden beschikbaar gestelde geactualiseerde
grondexploitaties voor de woningbouwplannen De Nieuwe Tuinderij en De Keyser.

4b.

Voorstel tot het vaststellen van de Nota van Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan
Volkstuinen Noorderpad c.a. en tot het niet vaststellen van dit plan.
De raad besluit de voorgestelde Nota van Zienswijzen vast te stellen en af te zien van het
vaststellen van het bestemmingsplan Volkstuinen Noorderpad c.a.

4c.

Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het opstellen van een
dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster en het beschikbaar stellen van een
krediet hiervoor.
De raad stemt in met dit plan en besluit hiervoor een krediet van € 272.500 beschikbaar te
stellen waarvan € 194.000 ten laste van de bestemmingsreserve werkprogramma college
en € 78.500 ten laste van de algemene reserve.

4d.

Voorstel tot het vaststellen van een krediet voor de uitvoering van het plan van
aanpak Omgevingsplan landelijk gebied Beemster.
De raad besluit voor de uitvoering van dit plan van aanpak een eenmalig krediet van
€ 191.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2019-2021 ten laste van de
bestemmingsreserve werkprogramma college.

4e.

Voorstel voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland en
het beschikbaar stellen van de hiervoor gereserveerde voormalige SRA-gelden.
De raad stemt in met de voor dit doel aangeboden samenwerkingsovereenkomst, besluit
hiervoor de incidentele middelen van de voormalige stadsregio Amsterdam van € 49.635
uit de algemene reserve beschikbaar te stellen en stemt in met het geven van mandaat en
volmacht aan de gemeente Zaanstad voor het opdrachtgeverschap en de financieeladministratieve organisatie.
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4f.

Voorstel tot het geven van een zienswijze op de Akte van Oprichting voor de
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
De raad besluit geen bedenkingen in te brengen.
Na dit agendapunt neemt de heer De Lange het voorzitterschap over van burgemeester
Van Beek.

5.

B-punt: Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de begroting 2020 van
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
De plv. voorzitter geeft het woord aan de fractie VVD.
Mevrouw Van Boven geeft aan dat haar fractie het aangekondigde amendement niet
indient gelet op de beantwoording van de portefeuillehouder in de commissie.
De plv. voorzitter geeft aan dat bij de fractie BPP behoefte is aan een schorsing gelet op
het feit dat deze fractie mede indiener zou zijn van het aangekondigde amendement.
De plv. voorzitter schorst de vergadering om 22.51 uur, heropent die om 22.56 uur en
geeft het woord aan de fractie BPP.
De heer Bakker geeft aan dat de BPP niet terugkomt op de strekking van het
aangekondigde amendement. De heer Vinke vraagt of de BPP het aangekondigde
amendement zal indienen. De plv. voorzitter geeft hierop aan dat het aangekondigde
amendement niet meer aan de orde is nu de initiatiefneemster die niet indient. Daarmee
ligt alleen het collegevoorstel voor.
Uit het debat hierna over dit voorstel blijkt, dat de fracties van CDA, PvdA/GroenLinks,
VVD en D66 dit voorstel steunen en de fractie BPP niet.
De voorzitter gaat over tot besluitvorming. Er is (bij de heer Vinke) behoefte aan
hoofdelijke stemming. De uitslag van deze stemming is: de heer Bakker tegen, mevrouw
Van Boven voor, mevrouw Bregman tegen, de heer Commandeur voor, de heer Groot
voor, mevrouw Jonk tegen, de heer De Lange tegen, mevrouw Langerijs tegen, de heer
Schagen tegen, de heer Vinke voor, mevrouw De Vries voor, de heer De Waal voor en
mevrouw De Wit voor. Dit zijn 7 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
De raad besluit stemt hiermee in met de voorliggende ontwerpbegroting en besluit dat als
zienswijze te geven.
Na dit agendapunt neemt burgemeester Van Beek het voorzitterschap over van de heer
De Lange.

6.

Ingekomen stukken.
Het raad besluit de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen met
inachtneming van de kanttekeningen die daarbij in het voorstel zijn gemaakt:
- De mail (geanonimiseerd) met bijlagen d.d. 8 april 2019 met verzoek tot een verbod op
paasvuren etc.
- De motie van de gemeente Stede Broec, subsidieregeling verwijderen asbestdaken.
Bij dit stuk heeft de heer De Lange aangegeven dat zijn fractie adhesie aan deze motie
wil betuigen en heeft het college gevraagd naar een schriftelijke verantwoording over
de uitvoering van de eigen aangenomen motie bij dit onderwerp. Wethouder Zeeman
heeft deze schriftelijke rapportage toegezegd.
- De brief d.d. 16 april 2019 van het college inzake de pilot omgevingsplan landelijk
gebied Beemster.
- De brief d.d. 18 april 2019 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de
consequenties van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren voor
brandweervrijwilligers.
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-

De brief d.d. 19 april 2019 met bijlage van het college, (ambtelijke) evaluatie Beemster
Feestweek 2018.
De brief d.d. 23 april 2019 van het college over de komende veranderingen van de
nieuwe Wet inburgering.
De brief d.d. 29 april 2019 van Forte Kinderopvang over het ruimtegebrek bij de
kinderopvanglocatie in De Bloeiende Perelaar.
De oproep van de Sociale Alliantie voor lokale maatregelen om het ontstaan van een
energiekloof te voorkomen.
De brief d.d. 1 mei 2019 van het college inzake de ‘Pilot geen zienswijze’ met de
provincie Noord-Holland.
De brief d.d. 6 mei 2019 van de Raad van State inzake ingesteld beroep tegen het
vastgestelde bestemmingsplan Herinrichting N243 gemeente Beemster.
De brief d.d. 9 mei 2019 van het college over de behandeling van de geactualiseerde
grondexploitaties De Nieuwe Tuinderij en De Keyser en het opleggen van
geheimhouding over deze documenten.

Op verzoek van de fractie BPP besluit de raad om de jaarschijf 2019 van de
prestatieafspraken tussen de gemeente, de woningcorporaties en huurdersorganisatie met
aanbiedingsbrief d.d. 16 april 2019 van het college, voor bespreking te agenderen in de
commissie. In het raadspresidium wordt besloten wanneer deze agendering is.
7.

Mededelingen.
Wethouder Zeeman heeft mededelingen gedaan over de gehouden informatiebijeenkomst
op 22 mei 2019 met betrekking tot de onderwijshuisvesting in Zuidoostbeemster.

8.

Actuele politieke vragen aan het college
De heer Commandeur heeft gevraagd of het college voor zichzelf een taak ziet bij de
controverse tussen Breedband Beemster en KPN. Wethouder Dings heeft hierop
geantwoord dat het college het oordeel van de ACM over deze ontwikkeling afwacht.

9.

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 De Waal heeft een terugmelding gedaan van de regioraadsvergadering van de
Vervoerregio Amsterdam van 21 mei 2019.

11.

Sluiting.
De voorzitter heeft de vergadering om 23.20 uur gesloten

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 18 juni 2019.
de voorzitter,

de griffier,

A.J.M. van Beek

M. Timmerman
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