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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 2 
juli 2009, aanvang 15.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman burgemeester, voorzitter
De heer M. Timmerman plv. 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 (aanwezig tot 19.30 uur)
De heer J.H. Köhne VVD 
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer M. Bakker BPP
De heer J.Th. Droog 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

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 om 15:30 uur. 
Per loting wordt bepaald dat bij hoofdelijke stemming mevrouw Van den Berg als eerste 
haar stem mag uitbrengen.

2. Vaststelling agenda
Besloten wordt de agendapunten 15 (Jaarstukken 2008) en 16 (Kadernota 2010) 
gelijktijdig te behandelen.

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 P.G. Rood (spreekt in bij agendapunt 15);
- de heer J. Maars Nierop (spreekt in bij agendapunt 15);
- de heer B.G. Ordeman (spreekt in bij agendapunt 15).

4. Inventarisatie voor de vragenronde
De heer Commandeur heeft een vraag over de bibliotheek.

5. Notulen van de openbare vergadering van 11 juni 2009
Het verslag wordt conform vastgesteld.
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6. Ingekomen stukken en mededelingen
De stukken 1 en 2 worden voor kennisgeving aangenomen.
De afdoening van stuk 3 (brief d.d. 11 juni 2009 van de heer C.N. Verhagen) wordt conform 
het voorstel aan burgemeester en wethouders overgelaten, met dien verstande dat het 
college de raad over de afdoening informeert.

Er zijn geen mededelingen.

7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
Er wordt verslag uitgebracht door de leden Buis, Dings en de Lange.

8. Vaststellen bestemmingsplan Purmerenderweg 36 2009 ten behoeve van het oprichten van 
een corridor. 
Conform het voorstel wordt besloten.

9. Jaarrekening 2008, begroting 2010 en wijziging gemeenschappelijke regeling GGD 
Zaanstreek-Waterland en de risicoanalyse integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ).
Conform het voorstel wordt besloten.

10. Vaststellen notitie reserves en voorzieningen 2009.
Conform het voorstel wordt besloten deze notitie vast te stellen.

11. Vaststellen Nota gezondheidsbeleid 2009-2011.
Conform het voorstel wordt besloten deze nota vast te stellen.

12. Aanleg pupillenveldjes natuurgras en verbetering verlichting op complex v.v. ZOB.
Conform het voorstel wordt besloten om hiervoor een krediet van € 76.200 beschikbaar te 
stellen.

13. Aanleg kunstgrasveld sporthoek speelplein MFC Zuidoostbeemster.
Conform het voorstel wordt besloten om hiervoor een krediet van €16.500 beschikbaar te 
stellen en dit bedrag ten laste te brengen van het “fonds Dorpsuitleg”.

14. Voorstel over principeverzoek nieuw Aa-vak tussen Zuiderweg 33 en 34 te 
Zuidoostbeemster.
Bij dit agendapunt maken de heren J. Maars Nierop, P.G. Rood. B.G. Ordeman en J. 
Zwemmer (namens LTO Noord Advies) gebruik van het spreekrecht.
Het voorstel om medewerking te verlenen wordt verworpen met 7 tegen en 6 stemmen voor.
Voor stemden  de leden Buis (CDA), Commandeur (CDA), Zeekant (VVD), Köhne (VVD), 
Helder-Pauw (VVD) en Dings (PvdA).
Tegen stemden de leden De Lange (BPP), Droog (BBP), Schagen (BPP), Visser (BPP), Bakker 
(BPP), Heikens (PvdA) en Van den Berg (PvdA).

15. Vaststellen jaarstukken 2008.
Besloten wordt de rekening 2008 vast te stellen en het voordelig resultaat van €125.089 
toe te voegen aan de bestemmingsreserve uitvoering WMO.

16. Behandeling kadernota 2010 en algemene beschouwingen
Er wordt kennis genomen van de inhoud van de kadernota 2010. 
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De fractievoorzitters van achtereenvolgens  BPP, PvdA, CDA en VVD lezen hun algemene 
beschouwingen voor.
Het college reageert om deze algemene beschouwingen.

17. Vragenronde.

18. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.. 

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 24 september 2009.

de voorzitter, de griffier,

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


