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Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 21 fe-
bruari 2008, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster 
    

    
Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:    
Dhr. H.N.G. Brinkman  voorzitter, burgemeester 
Dhr. C.J. Jonges   griffier 
Dhr. A.N. Commandeur  CDA 
Dhr. N.J.J.J. Buis   CDA 
Dhr. W. Zeekant  VVD 
Mw. E.J. Helder-Pauw  VVD 
Dhr. J.H. Köhne   VVD  
Dhr. N.C.M. de Lange  BPP 
Dhr. M. Bakker   BPP 
Dhr. J.Th. Droog   BPP 
Dhr. K.C. Visser   BPP 
Dhr. L.J.M. Schagen  BPP 
Mw. C. van den Berg  PvdA 
Dhr. G.H.L. Heikens  PvdA 
Dhr. J.P.R.L. Dings  PvdA 
Mw. W. Volwerk   notulist 
Op uitnodiging aanwezig:Op uitnodiging aanwezig:Op uitnodiging aanwezig:Op uitnodiging aanwezig:    
Dhr. G.H. Hefting  BPP, wethouder 
Dhr. J.C. Klaver   VVD, wethouder 
Mw. S.M. Ruijs-Buskermolen CDA, wethouder 
Mw. E. Kroese-Vrolijks  gemeentesecretaris 
 

 
1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening    
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bij loting wordt bepaald 
dat bij hoofdelijke stemming de heer Schagen als eerste zijn stem mag uitbrengen. 
    
2.2.2.2. Vaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agenda    
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.3.3.3. Inventarisatie spreekrechInventarisatie spreekrechInventarisatie spreekrechInventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zakent burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zakent burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zakent burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken    
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 
4.4.4.4. Inventarisatie voor de vragenrondeInventarisatie voor de vragenrondeInventarisatie voor de vragenrondeInventarisatie voor de vragenronde    
Mw. Van de Berg en de heren Bakker, Dings en De Lange delen mee dat zij vragen hebben 
voor de vragenronde. 
  
5.5.5.5. Notulen van dNotulen van dNotulen van dNotulen van de openbare vergaderingen van e openbare vergaderingen van e openbare vergaderingen van e openbare vergaderingen van 13 dece13 dece13 dece13 decemmmmber ber ber ber 2007200720072007    
Punt 4. Inventarisatieronde moet de heer Dings vervangen worden door de heer De Lange. 
De heer Dings merkt op dat op blz. 3. de heer Van de Wal fractieassistent van de PvdA wordt 
genoemd; dit doet hem tekort. Bedoeld werd de heer P.C. de Waal. 
Naar aanleiding van het verslag 
De heer De Lange zegt dat hij op pagina 5. de laatste zin over de verkoop gronden Mulder-
niet helemaal kan plaatsen. Hier staat iets anders dan wethouder Hefting in de commissie 
heeft gezegd. Toen werd gezegd dat het college in november heeft besloten niet te verkopen 
en het land te verpachten. De heer De Lange heeft nu het gevoel dat zijn vraag niet serieus 
te zijn genomen in de raadsvergadering. Binnen de BPP is expertise aanwezig om te onder-
steunen bij het opmaken van het pachtcontract. De voorzitter antwoordt dat dit wordt on-
derzocht in de collegenotulen, maar volgens hem kan dit nooit november zijn geweest. Hij 
had anders dit antwoord niet kunnen geven in de raadsvergadering van december.  
De heer Commandeur vindt het jammer dat de heer Köhne sprak van draaikonterij van het 
CDA. Dit is dit serieus bedoeld door het CDA. Hij vraagt of de heer Köhne of hij hier bij blijft. 
De heer Köhne antwoordt dat hij blijft bij hetgeen in de notulen staat.  
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6.6.6.6. IngekomenIngekomenIngekomenIngekomen stukken en mededelingen stukken en mededelingen stukken en mededelingen stukken en mededelingen    
Ingekomen stukken  
De ingekomen stukken 1. t/m 5. worden voor kennisgeving aangenomen. 
De raad gaat akkoord met de voorstellen 6. en 7. Over voorstel 8. vraagt de heer Comman-
deur of er nog rechtsgangen lopen tegen de verplaatsing van de Firma Slot. De voorzitter 
antwoordt dat volgens hem er nog e.e.a. loopt. De raad gaat akkoord. Ook met voorstel 9. 
gaat de raad akkoord. 
 
Mededelingen 
Wethouder Klaver deelt mee dat vanaf morgen in de BenW-kamer het conceptconvenant 
Gebiedsgericht Benutten Purmerend ter inzage ligt. Dit is het concept van een studie die nu 
in de eindfase verkeerd en 4 april a.s. wordt getekend. Hij noemt de wegen die van belang 
zijn voor Beemster.  
 

7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke reggemeenschappelijke reggemeenschappelijke reggemeenschappelijke regeeeelingen, stichtingen c.a.lingen, stichtingen c.a.lingen, stichtingen c.a.lingen, stichtingen c.a.    

De heer Dings doet kort verslag van de vergadering bij de Stadsregio over de huisvestings-
verordening. Hij is vanmiddag aanwezig geweest bij een presentatie van het beleidsplan van 
het Waterlands Archief. Het ging hier over het ontsluiten van oude documenten. Hij stelt 
voor dat de raad hierover wordt geïnformeerd, zodra dit project handen en voeten heeft ge-
kregen. Vorige week is hij in Katwoude geweest waar gesproken is over Waterland 2040. 
Men kiest hier voor het behoud van het bestaande. Hij vindt dit teleurstellend. De heer De 
Lange sluit zich hierbij aan. De fractie en het bestuur van de BPP hebben hier een avond aan 
gewijd. Hier is toen een document uit gekomen dat men die avond heeft overhandigd aan 
de verantwoordelijke portefeuillehouder. Hij overhandigt nu ook een exemplaar aan het col-
lege. De heer Commandeur doet verslag vanuit zijn eigen perceptie. Hij vond het een goede 
avond en zeker voor herhaling vatbaar. Ook de heer Köhne doet verslag van zijn ervaring. 
Wethouder Hefting zegt dat een week later dezelfde avond is gehouden voor belangenorga-
nisaties. Deze avond had hetzelfde effect als tijdens de bijeenkomst van de raadsleden.  
Op 12 maart a.s. wordt dit samengevat. 
 
A (Agendapunten, die naar verwachting geen discussie oplevA (Agendapunten, die naar verwachting geen discussie oplevA (Agendapunten, die naar verwachting geen discussie oplevA (Agendapunten, die naar verwachting geen discussie opleveeeeren)ren)ren)ren)    
    

8. Voorstel tot het nemen van een beginselVoorstel tot het nemen van een beginselVoorstel tot het nemen van een beginselVoorstel tot het nemen van een beginsel---- en voorbereiding en voorbereiding en voorbereiding en voorbereidingssssbesluit voor de bouw van een besluit voor de bouw van een besluit voor de bouw van een besluit voor de bouw van een 
bedrijfswoning bijbedrijfswoning bijbedrijfswoning bijbedrijfswoning bij en ten behoeve van stal Maarse v.o.f., Rijperweg 120A te Midde en ten behoeve van stal Maarse v.o.f., Rijperweg 120A te Midde en ten behoeve van stal Maarse v.o.f., Rijperweg 120A te Midde en ten behoeve van stal Maarse v.o.f., Rijperweg 120A te Middennnnbeemsterbeemsterbeemsterbeemster    

De raad gaat akkoord. 
 

9. Delegatie vrijstellingsbevoegdheid art. 19 lid 1 WRO voor plan Leeghwater Delegatie vrijstellingsbevoegdheid art. 19 lid 1 WRO voor plan Leeghwater Delegatie vrijstellingsbevoegdheid art. 19 lid 1 WRO voor plan Leeghwater Delegatie vrijstellingsbevoegdheid art. 19 lid 1 WRO voor plan Leeghwater     
ffffaaaase 3b aan burgemeester en wethoudersse 3b aan burgemeester en wethoudersse 3b aan burgemeester en wethoudersse 3b aan burgemeester en wethouders 

De raad gaat akkoord. 
    
10.10.10.10. Beschikbaar stellen kreBeschikbaar stellen kreBeschikbaar stellen kreBeschikbaar stellen krediet aan het Historisch Genootschap Beemsterdiet aan het Historisch Genootschap Beemsterdiet aan het Historisch Genootschap Beemsterdiet aan het Historisch Genootschap Beemster    
De raad gaat akkoord. 
    
B. (Agendapunten, die naar verwachting discussie oplevB. (Agendapunten, die naar verwachting discussie oplevB. (Agendapunten, die naar verwachting discussie oplevB. (Agendapunten, die naar verwachting discussie opleveeeeren)ren)ren)ren)    
    
11.11.11.11. Voorstel om een krediet van Voorstel om een krediet van Voorstel om een krediet van Voorstel om een krediet van €€€€ 100.000 ten laste van de a 100.000 ten laste van de a 100.000 ten laste van de a 100.000 ten laste van de allllgemene reserve beschikbaar te gemene reserve beschikbaar te gemene reserve beschikbaar te gemene reserve beschikbaar te 

stellen voor de start van de uitvoering stellen voor de start van de uitvoering stellen voor de start van de uitvoering stellen voor de start van de uitvoering van het realisatieplan Evan het realisatieplan Evan het realisatieplan Evan het realisatieplan E---- Beemster Beemster Beemster Beemster    
De heer Schagen deelt mee dat de BPP akkoord gaat met het voorstel. Hier ligt een mooie kans 
voor samenwerking met de omliggende gemeenten. Hij wenst allen veel succes en wil graag op 
de hoogte worden gehouden. De heer Commandeur heeft in de commissievergadering al gezegd 
dat de kosten hem zorgen baren. Het project heeft een open einde. Maar hij concludeert ook dat 
men wel moet. Er wordt veel geïnvesteerd, maar wanneer komen de voordelen voor de burger? 
De heer Dings zegt dat de PvdA akkoord gaat, maar wel kritisch blijft volgen. Hoe pakt men de 
regie op en wat is de competentie van de medewerkers? Hoe gaat het met de samenwerking? 
Van belang is goed te kijken naar de meerjarenraming voor dit aspect. De heer Köhne vindt het 
een moeilijk traject om te doorgronden. Er zit ook een risico aan. De VVD had liever de volgorde 
anders gezien. Hij wil graag antwoord op twee vragen: het besluit van Zeevang en de rol van cen-
trumgemeente Purmerend.  
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Wethouder Hefting antwoordt dat het CDA gelijk heeft met de zorgen over kosten. De uitwerking 
naar de burgers is zo concreet mogelijk aangegeven. Transparantie kan alleen als men meegaat 
met dit project. Alleen een nieuw systeem neerzetten is niet voldoende. Ook houding en gedrag 
zijn van belang. De dienstverlening wordt dan ook goed bekeken. Er is gesproken over eerst een 
presentatie en dan pas deze stap. Een presentatie kan pas als meer duidelijk is. In Zeevang is 
men akkoord gegaan met het voorstel. De samenwerking met Purmerend gaat voornamelijk 
over de BAG; men is nog in overleg. Wethouder Klaver antwoordt dat in de Kaderbrief van 2009 
meer informatie staat over de gevolgen en consequenties. 
De heer Commandeur vraagt of de betrokken medewerkers bereid zijn zich te laten omscholen? 
Hij heeft wel eens vernomen dat zelfs de schaal van Purmerend nog te klein is. De heer Dings 
zegt dat de organisatie naar een nieuwe competentie wordt gestuurd en dit zijn ingrijpende za-
ken. Het zou extra formatie kunnen kosten. De heer Köhne deelt mee dat de VVD akkoord gaat. 
Wethouder Hefting antwoordt dat de schaalgrootte van Purmerend niet aan de orde is. Men is op 
zoek naar de juiste schaalgrootte. Samenwerking met Zeevang biedt een goede kans op succes. 
Ook met de BAG is men specifiek op zoek naar een grotere schaal, maar hoe dat er uit gaat zien, 
is nog niet duidelijk. Het heeft ook te maken met kwaliteit van personeel en verandering van de 
organisatie. Het personeel reageert wisselend op deze nieuwe werkwijze. Kennis en vaardigheid 
worden aangeboden om de medewerkers goed op te leiden. Of extra formatie nodig is, moet 

blijken in de toekomst. De raad gaat akkoord. 
 
12.12.12.12. Vaststellen tekst programmabegroting 2008 nieuwe stijlVaststellen tekst programmabegroting 2008 nieuwe stijlVaststellen tekst programmabegroting 2008 nieuwe stijlVaststellen tekst programmabegroting 2008 nieuwe stijl 
De heer Dings is enthousiast over de uitwerking. Dit is een belangrijke stap vooruit. De heer 
Köhne gaat akkoord. De heer Commandeur vindt dat het er helder uitziet. De manier waar-
op de doelen zijn omschreven en de ‘afrekenbaarheid’ is uitgelegd, stemt hem tevreden. Hij 
geeft de complimenten aan mw. Kroese, de voorzitter van de werkgroep. Het CDA gaat ak-
koord. De heer Schagen benadrukt dat de planning- en controlecyclus hier sterk door wordt 
ondersteund. Ook hij gaat akkoord.  Wethouder Klaver is blij met de complimenten. De raad 
gaat akkoord. 
    
13.13.13.13.    VragenrondeVragenrondeVragenrondeVragenronde        
De heer Dings vraagt wat de strengere eisen aan Werelderfgoederen betekenen voor Beem-
ster. De voorzitter antwoordt dat het bekend is dat men aan deze eisen moet voldoen om de 
Werelderfgoedstatus te behouden. Volgend jaar moet men komen met een gebiedsdocu-
ment. Voor de nieuwe Werelderfgoederen moet er naast het gebiedsdocument ook een ma-
nagementplan aan worden toegevoegd. Voor Beemster geldt dit voor volgend jaar en men is 
hierover al in gesprek met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Men denkt dit in eigen 
beheer te kunnen doen. De werkzaamheden die nu voor Des Beemster worden gedaan, in-
clusief hetgeen al bekend is, kunnen tot een gebiedsdocument worden omgevormd. 
De heer Dings noemt de brief inzake serrestallen die gisteren is ontvangen. Hierin staat de 
opmerking dat Beemster onbetwist een kwetsbaar gebied is. Hij vraagt of dit een wijziging 
is. Hij weet alleen dat Beemster een bijzonder gebied is. Hij is geen voorstander van het pra-
ten over Beemster in deze termen. Wethouder Hefting zegt dat hier met kwetsbaar wordt 
bedoeld, welstandelijk kwetsbaar.  
De heer Dings heeft opgemerkt dat in de openbare besluitenlijst staat dat voor 2 milieume-
dewerkers een sollicitatieprocedure wordt opengesteld. Hij vraagt hoe men tot die stap is 
overgegaan en of er ook gekeken is naar samenwerking. Wethouder Hefting antwoordt dat 
is gekeken of de vacatures een op een moeten worden ingevuld. Er is serieus gekeken of dit 
in samenwerking zou kunnen met de milieudienst Waterland. Ervaringen van andere ge-
meenten leren, dat dit niet tot kwaliteitsverbetering leidt. Een vacature is nu lager inge-
schaald en daaraan zijn verkeers- en economische zaken aan toegevoegd. Voor juridische 
zaken, die jaarlijks weinig voorkomen, wordt advies gevraagd van de milieudienst of een 
ander extern bureau. 
Mw. Van de Berg merkt op dat de regie van de huishoudelijke hulp weer meer bij de cliënt 
wordt neergelegd. Wat betekent dit voor Beemster en wordt dit in de beleidsnota Wmo mee-
genomen. Wethouder Ruys antwoordt dat dit in de beleidsnota niet is in meegenomen. De 
opdracht ligt bij de thuiszorginstellingen. Bij de herindicering van mensen boven de 75 jaar 
is het besluit is genomen dat deze cliënten de zorg houden die men gewend was. 
De heer Bakker vraagt of een stratencommissie de straatnamen gaat bekijken in het gebied 
Zuidoostbeemster. De voorzitter antwoordt dat er hedenmiddag een bespreking is geweest. 
De straatnaamgeving wordt aan het college overgelaten.  
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De straatnaamcommissie wordt binnenkort bemenst. Ook wordt gevraagd de bewoners van 
Zuidoostbeemster mee te laten denken.  
De heer De Lange vraagt naar het vervolg van de nieuwbouw naast de NH kerk. Krijgt de 
raad de brief aan de Raad van State. De voorzitter deelt mee dat zodra de Raad van State 
het hoger beroep ter kennis brengt aan de belanghebbenden, de raad de brief ook krijgt. Op 
dit moment wordt nog gezocht naar aanvullende argumenten. Zodra deze bekend zijn, wordt 
de raad geïnformeerd. Het college wil voorkomen dat de motivatie niet eerder bij anderen is 
dan bij de bezwaarmakers. Dat zou niet netjes zijn. De heer De Lange zegt nog eens dat hij 
graag de brief, met daarin de motivatie, wil ontvangen die naar de Raad van State is ge-
gaan. De voorzitter antwoordt dat als de brief daar is ontvangen, de raad deze brief ook 
krijgt.  
 
14.14.14.14. SluitingSluitingSluitingSluiting    
De voorzitter sluit de vergadering. 
    
    
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van de raad van de gemeente Beemster 
op 10 april 2008. 
 
de voorzitter,   de griffier, 
 
 
H.N.G. Brinkman.  C.J. Jonges. 
 


