
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad  24-9-2009                                                blz. 1 van 4

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 24 
september 2009, aanvang 1930 uur in de raadzaal te Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman burgemeester, voorzitter
De heer C.J. Jonges griffier
De heer N.J.J.J. Buis CDA 
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer W. Zeekant VVD
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD
De heer J.H. Köhne VVD 
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer K.C. Visser BPP
De heer L.J.M. Schagen BPP
Mevrouw C. van den Berg PvdA
De heer G.H.L. Heikens PvdA
De heer J.R.P.L. Dings PvdA

Afwezig:
De heer M. Bakker BPP
De heer J.Th. Droog BPP

Op uitnodiging aanwezig:
De heer G.H. Hefting BPP, wethouder
De heer J.C. Klaver VVD, wethouder
Mevrouw S.M. Ruijs-Buskermolen CDA, wethouder
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Hij deelt mee, dat vanuit de bevolking tips zijn binnengekomen naar aanleiding van de
eerste uitzending van een raadsvergadering. We gaan kijken welke verbeteringen mogelijk 
zijn.
Per loting wordt bepaald dat bij hoofdelijke stemming mevrouw Van den Berg als eerste 
haar stem mag uitbrengen.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken
De volgende insprekers hebben zich bij de griffier gemeld:
- de heer C.N. Verhagen (spreekt in bij agendapunt 6);
- mevr. M. Oosterom (spreekt in bij agendapunt 20).

4. Inventarisatie voor de vragenronde
De volgende raadsleden hebben vragen voor de vragenronde:
- de heer Commandeur (vragen over bouwplan Bloesemplein en over MFC);
- de heer Buis (vraag over brief van comité verontruste Zeevangers);
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- de heer de Lange (vragen over bouwstenen plan Buitengebied en over procedures 
commissie voor de bezwaarschriften);
de heer Dings (vraag over brief college aan gemeentebestuur van Zeevang over brug nabij 
Oosthuizen).

5. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 2 juli 2009
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6. Ingekomen stukken en mededelingen
De stukken 1 t/m 18 worden voor kennisgeving aangenomen.
Bij punt 20 spreekt de heer C.N. Verhagen in. Hij heeft kritiek op de ontwerpbrief ter
beantwoording van zijn brieven over het onderwerp ‘dekking garantiebesluit NH kerk’.
Besloten wordt om met het verzenden van de beantwoordingbrief te wachten totdat een 
extra juridische toets heeft plaatsgehad. Indien nodig komt deze zaak in de volgende 
vergadering opnieuw aan de orde.
De stukken 19, 21 en 22 worden conform de afdoeningvoorstellen afgedaan.

7. Mededelingen.
Er worden mededelingen gedaan door de heren de Lange, Commandeur en Zeekant.

8. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
Er wordt verslag uitgebracht door de heer de Lange.
De heer Heikens verzoekt in het raadspresidium nadere afspraken te maken over zaken die 
bij de agendapunten ‘Mededelingen’ en ‘Verslaglegging’ ingebracht kunnen worden.

9. Vaststellen bestemmingsplan Purmerenderweg 66 2009 ten behoeve van de bouw van een 
woning met berging.
Conform het voorstel wordt besloten.

10. Vaststellen bestemmingsplan Volgerweg 27 ten behoeve van de bouw van een schuur.
Conform het voorstel wordt besloten.

11. Vaststellen bestemmingsplan Zuiderweg 52a ten behoeve van een meubelmakerij. 
Conform het voorstel wordt besloten.

12. Beginseluitspraak opstarten bestemmingsplanprocedure ten behoeve van het oprichten van 
een hospicevoorziening op perceel Prins Mauritsstraat 4-6. 
Conform het voorstel wordt besloten.

13. Weigeren bouwvergunning voor het uitbreiden van een schuur op perceel Middenweg 196.
Conform het voorstel wordt besloten.

14. Vaststellen nota jeugdbeleid.
Conform het voorstel wordt besloten.

15. Welstandsverslagen 2008 (Welstandsverslag van burgemeester en wethouders en het 
Jaarverslag van de Welstandscommissie Beemster van de Stichting Welstandszorg Noord-
Holland).
Conform het voorstel wordt besloten deze verslagen voor kennisgeving aan te nemen.
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16. Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten op Zuidoostbeemster.
De voorzitter stelt de heer Commandeur in de gelegenheid  de vergadering tijdens de 
behandeling van dit agendapunt te verlaten. Dit omdat het te nemen besluit mede 
betrekking heeft op gronden, die eigendom zijn van de heer Commandeur.
Nadat de heer Commandeur de vergadering heeft verlaten wordt conform het voorstel 
besloten de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen op de in het ontwerpbesluit 
genoemde gronden in Zuidoostbeemster.

17. Vaststellen Strategienota Land van Leeghwater 2009-2012.
Bij de behandeling van dit agendapunt neemt de heer Commandeur weer deel aan de 
vergadering. 
Conform het voorstel wordt besloten tot vaststelling van de Strategienota Land van 
Leeghwater 2009-2012.

18. Behandelen rapport Kwaliteitstoets gemeente Beemster.
Besloten wordt een commissie in te stellen met de volgende samenstelling: de voorzitter 
van de gemeenteraad, van iedere fractie een raadslid, de griffier, de gemeentesecretaris en 
een van de wethouders. Deze commissie krijgt de opdracht bij drie externe adviseurs offerte 
te vragen voor het onderzoeken van de mogelijkheden om met omliggende gemeenten tot 
een robuuste gezamenlijke ambtelijke organisatie te komen. Het onderzoek vindt plaats 
met inachtneming van de randvoorwaarden, die in het procesvoorstel van de 
fractievoorzitter van de Beemster Polder Partij staan, behoudens de daarin genoemde 
inwonertallen.
De ambtelijke organisatie moet een servicegebied met een realistisch aantal inwoners 
beslaan en moet in staat zijn om de doelstellingen te realiseren, zoals genoemd in het 
rapport Kwaliteitstoets gemeente Beemster.
De fractievoorzitters zullen de namen van de raadsleden in deze commissie doorgeven.

19. Vaststellen Integraal veiligheidsplan Beemster 2009-2012.
Conform het voorstel wordt besloten tot vaststelling van het Integraal veiligheidsplan 
Beemster 2009-2012. Tevens wordt afgesproken om in de eerstvolgende herziening ook het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de woningcorporaties als ketenpartners 
in het veiligheidsplan op te nemen.

20. Vaststellen beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten.
Bij dit agendapunt spreekt mevr. M. Oosterom in namens knoflookkwekerij Kruiswijk. 
Conform het voorstel wordt besloten tot het vaststellen van de beleidsnota Huisvesting 
Arbeidsmigranten. Vanuit de raad wordt de wens geuit om de beleidsnota na bijvoorbeeld 
een jaar te evalueren en om een redelijke overgangstermijn te hanteren voor 
knoflookkwekerij Kruiswijk. De leden van de fractie van de VVD wordt geacht tegen 
vaststelling van de beleidsnota te hebben gestemd. De fractie van de VVD is het niet eens 
met het onderdeel ‘Huisvesting in eengezinswoningen’. Zij wenst dat dit onderdeel wordt 
geschrapt.

21. Vragenronde.
De leden Commandeur, Buis, de Lange en Dings stellen hun vragen. Op de vraag van de 
heer Buis zegt de voorzitter toe dat de zaak ‘brug over de Beemsterringvaart nabij 
Oosthuizen’ op de agenda komt van de commissie grondgebied. De voorzitter komt te zijner 
tijd terug op de behandelingstermijnen voor zaken bij de commissie voor de 
bezwaarschriften. 
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22. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.27 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 12 november 2009.

de voorzitter, de griffier,

H.N.G. Brinkman. C.J. Jonges.


