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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 28 
oktober 2010, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman burgemeester, voorzitter
De heer C.J. Jonges griffier
De heer M. Bakker BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
de heer L.J.M. Schagen BPP
Mevrouw R.H. Uitentuis BPP
De heer N.J.J.J. Buis CDA 
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer G.J.M. Groot D66
Mevrouw A.M.J. Segers D66
De heer J.W.T. Smit D66
Mevrouw C. van den Berg PvdA
De heer P.C. de Waal PvdA
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

Afwezig met kennisgeving:
De heer W. Zeekant VVD

Op uitnodiging aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings PvdA, wethouder
De heer G.H. Hefting BPP, wethouder
De heer J.C. Klaver VVD, wethouder
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers naar de live 
uitzending via de website welkom. 
Bij loting wordt bepaald, dat in geval van hoofdelijke stemming de heer Commandeur het 
eerst zijn stem moet uitbrengen. 
Tevens staat hij stil bij de klimprestaties, die de raadsleden De Lange en Schagen 
recentelijk in Nepal hebben geleverd. 

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

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

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 23 september 2010.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast. Op verzoek van de heer De Lange laat de 
voorzitter weten, dat hij zich zal laten informeren over de samenwerking van gemeenten in 
de noordkop en de gemeente Zeevang bij de aanpak van de ganzenproblematiek.

5. Ingekomen stukken.
Voorstel nr. 61
Het voorstel van mevr. Van den Berg om adhesie te betuigen aan de motie van de raad van 
Wormerland (ingekomen stuk nr. 1) over brandstoftoeslag minima wordt niet gesteund door 
de leden van de andere fracties.
Op vragen van mevr. Segers en mevr. Van den Berg naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 
2 zegt de voorzitter toe, dat het Managementplan voor het werelderfgoed Beemster, zodra 
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dit gereed is, voor de raadscommissie geagendeerd zal worden. 
De raad neemt alle ingekomen stukken op deze lijst voor kennisgeving aan.

Voorstel nr. 61a
De inkomen stukken nrs. 1 en 2 worden conform het voorstel voor kennisgeving 
aangenomen.
De brief n.a.v. de brief van de voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften 
(ingekomen stuk nr. 3) inzake opleggen voorkeursrecht, wordt conform het ontwerp 
vastgesteld.
Ten aanzien van ingekomen stuk nr. 4 (brief van het college over de stand van zaken m.b.t. 
de realisatie van de nieuwbouw voor De Spelemei) besluit de raad nader bericht van het 
college af te wachten. De woordvoerders van de fracties laten weten dat het beschikbaar 
gestelde budget niet overschreden mag worden.

6. Mededelingen.
Mevr. Segers doet mededelingen over de manifestatie Bouwen op ambitie, georganiseerd 
door Architectuur Lokaal, en de presentatie over ZWIK (Zaans Waterlandse Informatie Kaart) 
te Zaandam.
Wethouder Dings doet verslag van het huttenkamp voor de jeugd.
De voorzitter doet verslag van zijn gesprek met het Studená comité. 

7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
Geen van de leden maakt van deze gelegenheid gebruik.

8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet 
Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieninghen gemeente Beemster.
Conform het voorstel wordt besloten.

9. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Jisperweg 8a 2010’ ten behoeve van 
de uitbreiding van een woning.
Conform het voorstel wordt besloten.

10. Voorstel tot het opstarten van een projectbesluitprocedure voor de vestiging van een bedrijf 
voor civiel- en cultuurtechnische werken en de realisatie van een veldschuur op het perceel 
Hobrederlaan 2 te Zuidoostbeemster.
Besloten wordt een projectbesluitprocedure op te starten, waarbij de volgende wijzigingen in 
het ontwerpraadsbesluit worden aangebracht::
‘Bedrijf voor civiel- en cultuurtechnische werken’ wordt gewijzigd in ‘Bedrijf voor 
cultuurtechnische werken’ en de kadastrale nummers 1023 en 1024 worden gewijzigd in 
1177 en 1178.
De voorzitter zegt, dat de gewijzigde beschrijving van de bedrijfsactiviteiten nog juridisch 
wordt getoetst. Zo nodig komt het college hier in de raadsvergadering op 11 november 
2010 op terug.

11. Verstrekken opdracht aan de Commissie Ambtelijke Samenwerking (CAS).
De voorzitter licht het voorstel toe, dat hij als voorzitter van de Commissie Ambtelijke 
Samenwerking heeft geschreven.
Hierna geeft hij het woord aan mevr. Segers, omdat haar fractie een amendement heeft 
ingediend.
Mevr. Segers leest het volgende amendement voor: 

Gelezen het voorstel van de voorzitter van de Commissie Ambtelijke Samenwerking

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde voor 
de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.

Overwegende, dat 
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de raadsleden zich in de vergadering van de Commissie Ambtelijke Samenwerking 
op 28 september 2010 hebben uitgesproken over de opdracht aan de Commissie 
Ambtelijke Samenwerking. 

de provinciale conferentie op initiatief van gedeputeerde Heller (brief B.Heller, 15-9-
2010) gericht aan burgemeesters van alle gemeenten tussen Alkmaar-Amsterdam 
en van kust tot kust biedt mede een platform voor de Commissie Ambtelijke 
Samenwerking om samenwerkingsrelaties te verkennen.

Stelt de raad voor om

de op blz. 1 van het voorstel geformuleerde opdrachtverstrekking te wijzigen en als volgt te 
formuleren:

Onderzoek of de gemeente Beemster samen met de buurgemeenten, in het bijzonder 
Zeevang, Graft-de-Rijp en Schermer, tot samenwerking met grotere ambtelijke organisaties 
kan komen, zoals Purmerend, om de kwetsbaarheid te verminderen en financieel voordeel 
te behalen om de bezuinigingen het hoofd te bieden. 
Uitgangspunten bij dit onderzoek zijn het versterken van de agrarische en groene 
plattelandsagenda en de bestuurlijke zelfstandigheid van gemeente Beemster.

Diverse vormen van samenwerking kunnen worden onderzocht: van het overdragen van 
bepaalde specifiek benoemde taken, onder afsluiting van Service Niveau Overeenkomsten 
(SNO), tot het geheel samenvoegen van ambtelijke organisaties.”

En gaan over tot de orde van de dag.

Het amendement is ondertekend door de fractievoorzitters van D66 en het CDA  en het 
raadslid Helder-Pauw van de VVD.

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de heer Schagen. De heer Schagen leest namens 
zijn fractie het volgende amendement voor:

De gemeenteraad van Beemster bijeen op 28 oktober 2010

Na beraadslaging komen de onderstaande fracties tot het volgende amendement bij de 
opdrachtformulering van de opdracht aan de commissie Ambtelijke Samenwerking: 

De commissie Ambtelijke Samenwerking (CAS) stelt u voor haar de volgende opdracht te 
verstrekken:
Onderzoek of Beemster samen met haar buurgemeenten tot samenwerking kan komen om:

 De kwaliteit van dienstverlening te kunnen behouden en indien noodzakelijk te 
verbeteren;

 De kwetsbaarheid te verminderen;
 De klantgerichtheid te verhogen en
 Financieel voldoende robuust te blijven in deze tijden van bezuinigingen en 

decentralisatie.
Het streven is daarbij om met omliggende plattelandgemeenten en een of meer van de 
centrumgemeenten te komen tot duurzame samenwerking met het doel het versterken van 
de agrarische en groene gemeenten op basis van een bestuurlijk zelfstandig Beemster. 
De provinciale conferentie van alle gemeenten tussen Alkmaar- Amsterdam en van kust tot 
kust biedt daartoe een platform om samenwerkingsrelaties te verkennen.
Bij dit initiatief van de provincie moeten voldoende gekozen volksvertegenwoordigers 
betrokken worden in de voorbereidende interviews en de conferentie zelf. Het doel moet zijn
hier strategische partners te ontmoeten die verder willen praten in stap 2. In de 2de stap 
dienen zowel ambtelijk/bestuurlijke alsmede de raadsvertegenwoordiging van deze 
strategische partners samen te komen tot een opdrachtformulering voor onderzoek tot een 
duurzame ambtelijke samenwerking tussen zelfstandige gemeenten (en indien individuele 
gemeenten dat wensen samenvoeging van gemeenten).
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Een niet vrijblijvend onderzoek zal als 3de stap het begin moeten zijn om voor 2014 met die 
partners tot een duurzame samenwerking te komen.

Het amendement is ondertekend door de leden van de fractie van de Beemster Polder 
Partij.

Na enige discussie en schorsing geeft de voorzitter het woord aan de heer De Lange. 
De heer De Lange voorziet dat de raad er vanavond niet uitkomt en stelt voor om de 
opdracht terug te geven aan de Commissie Ambtelijke Samenwerking met het verzoek om 
een nieuwe opdrachtformulering aan de raad aan te bieden en wel voor de 
raadsvergadering op 11 november 2010.
De andere leden van de andere fracties sluiten zich hierbij aan.
De voorzitter stelt van dat de raad aldus heeft besloten en stelt voor om avond een afspraak 
te maken over een op korte termijn te beleggen vergadering van de Commissie Ambtelijke 
Samenwerking. Hij verzoekt de CAS-leden in de raad alvast na te denken over een nieuwe 
opdrachtformulering. 

12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 11 november 2010.

de voorzitter, de griffier,

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


